קריטריונים להגשת כתבי יד



מכתב הקדמה :שם מלא ,מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ,שנות לימודים/שנת תחילת
הלימודים ,תחום מחקר ,חוג ,פרסומים קודמים (עד  10שורות).
 .1 oעבודה אקדמית :אבסטרקט ומסגרת כתיבת העבודה —תואר ראשון ,שני ,דוקטורט,
סמינריון ,מסה אישית וכו׳— (עד  10שורות).
 .2 oסקירה :שם המחבר ,שם הספר ,שנה ,הוצאה ,מדוע היא רלוונטית (עד  4שורות).
 .3 oיצירה אישית :תקציר ותיאור כללי -האם כתב היד הוא שיר ,סיפור ,רומן ,וכו׳? (עד עמוד
אחד).



האם כתב היד כולל תמונות ,גראפים ,טבלאות וכו׳? נא לציין סוג וכמות .יש לציין בגוף כתב היד את
מיקומם של האיורים .בנוסף ,יש לצרף עותק של כל אחד מהאיורים בנפרד .אין צורך בזכויות
יוצרים.



כתובת למשלוח.figuraciones@mail.huji.ac.il-

 .1עבודה אקדמית

ניתן להגיש מאמר אקדמי ,עבודה סמינריונית או ביקורת ספרות .חובה:


קשר לנושאים בהם עוסק כתב העת.



הנחה שהטקסט יהווה תרומה לתחום מחקר פעיל ועכשווי.



התאמה למדורי כתב העת.



שימוש במשלב לשוני בהיר ותמציתי.



שימוש בהערות שוליים.



שימוש עקבי באחד מכללי הציטוט הבאים בגרסאותיהם העדכניות. APA, ISO690, Chicago:



במידה ורלוונטי ,יש לשלוח רק עבודות שנבדקו ותוקנו על ידי אחד מצוות ההוראה של החוג.

 .2ביקורת
ניתן להגיש ביקורת לספר מחקר אקדמי ,מאמר ,מדע פופולרי ,וכו׳.


על הטקסט להתאים לנושאי כתב העת.



על הביקורת להשתמש באופן עקבי באחד מכללי הציטוט הבאים בגרסאותיהם העדכניותAPA, :
.ISO690, Chicago



על הביקורת לשאוף לענות על השאלות הבאות:
 oמהי טענתו המרכזית של המחבר?
 oכיצד הטענה מתפתחת לאורך הטקסט?
 oהאם היצירה נכתבה באופן בהיר ומנומק?
 oהאם נדרש ידע מקדים להבנת תוכן הטקסט?
 oהאם היצירה נעימה לקריאה?
 oהאם הטקסט בנוי היטב?
 oהאם המחבר מסתמך בטענתו על רעיונות קודמים?
 oהאם הביקורת מובילה למסקנה מסוימת?

 .3יצירה אישית
ניתן להגיש שיר ,סיפור קצר ,פרק מתוך רומן ,מסה או תרגום.
חובה על היצירה:



להיות מקורית לחלוטין -לא להפר זכויות יוצרים.



לכבד מוסכמות אסתטיות.



להתקשר לנושאי/מסגרת כתב העת.



להיות בעלת שאיפות ספרותיות-אמנותיות ו/או רפלקסיביות.

פרטים טכניים:
טקסטים:


סוג מסמך.Word (*docx; *doc) :



גופן( David/ Arial :עברית)( Times New Roman/ Arial ,לועזית).



גודל.12 :



יישור טקסט לשני הצדדים.



מרווח.1.5 :



הזחה בתחילת כל פסקה ,פרט לפסקה הראשונה.

איורים


סוג מסמךJPG, JPEG, PNG. :



רזולוציה מומלצת( 1280x720 :מינימום)

