Publikációs felhívás - Kisebbségvédelem folyóirat
Általános leírás
A Kisebbségvédelem című időszaki kiadvány a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) tudományos
folyóirata, mely Európa őshonos nemzeti közösségeinek aktuális helyzetével kapcsolatos
tanulmányokat hivatott közölni. Folyóiratunk első sorban a témával kapcsolatos jogi
elemzésekre fókuszál, de ambíciónk interdiszciplinárisan működni, így bátorítjuk különösen a
politikatudomány, szociológia, történet-tudomány és egyéb humán tudományok kutatóit, hogy
írásaikat nyújtsák be szerkesztőségünkhöz. Célunk, hogy a hagyományos európai nemzeti
közösségekre vonatkozó tudományos gondolkodást, valamint a témával foglalkozó kutatók
közti eszmecserét elősegítsük.
Folyóiratunk dupla anonim szakmai bírálati rendszerben működik, és évente legalább két
számmal jelentkezik magyar, illetve angol nyelven nyomtatott és online formában. Az egyes
számok szabadon hozzáférhetők valamennyi érdeklődő hallgató, kutató, elméleti- és gyakorlati
szakember számára a KJI-nek, mint kiadónak a honlapján (www.kji.hu).
A Szerkesztőbizottság egyetemi professzorokból és szakemberekből áll, akik öt különböző
országban (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) működő hét különféle
egyetemnek vagy intézetnek a munkatársai.
A szerkesztőség különösen ösztönzi a fiatal kutatókat, hogy munkáikat nyújtsák be hozzánk,
illetve, hogy ezt megelőzően lépjenek velünk kapcsolatba publikációs ötleteik megvitatására, és
az esetleges kérdéseiknek a lektorálási folyamatot megelőző átbeszélésére.
Szerkesztőségünk az év minden napján várja a közlésre szánt kéziratokat, melyeket, ha
valamilyen okból kifolyólag nem tudunk az aktuálisan szerkesztett számban publikálni, akkor
egy későbbi kiadásban közöljük. Leendő szerzőink figyelmét felhívjuk, hogy a benyújtott
kéziratokat szúrópróba-szerűen plágiumkereső szűrőnek vethetjük alá.
Valamennyi szerzőnk két nyomtatott példányra jogosult a saját írását tartalmazó kötetből
térítésmentesen.
Írásaikat kérjük küldjék közvetlenül a folyóirat főszerkesztőjének, Dr. Dabis Attilának az alábbi
e-mail címre: dabis.attila@kji.hu.

Legfontosabb formai kritériumok (részletesebben lásd a szerzői sablonban)
A kiadványban megjelentetett tanulmányok 25.000-45.000 karakter terjedelműek lehetnek
szóközökkel együtt (bele nem számítva az absztraktot, a mellékleteket és az irodalomjegyzéket).
Minden tanulmánynak tartalmaznia kell egy 200-400 szavas absztraktot, amely röviden
összefoglalja a tanulmány lényegét, valamint egy szöveg végi Irodalomjegyzéket a felhasznált
forrásokról. További alapvető formai kritériumok:
A kéziratokat doc, vagy docx fájlformátumban kérjük leadni; Book Antiqua betűtípus; 11-es
betűméret; 2,5-es margók; és 1,15-ös sortávolság használatával.

