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A FOLYÓIRATRÓL
A Kőkor Kerekasztal a kőeszközök vizsgálatával foglalkozó magyarországi ősrégészek konferenciája, amely 2010 óta minden év december elején megrendezésre kerül. Az új eredmények megismertetésén kívül célja, hogy segítse a tájékozódást a folyamatban lévő kutatásokról és különböző megközelítések vagy vizsgálati módszer alkalmazásáról.
A LITIKUM folyóirat eredetileg a konferencián elhangzott előadások publikálását tűzte ki célul,
hogy ezeket olyan érdeklődők is megismerhessék, akik a konferencián nem voltak jelen. Az első
évek előadásai nyomán mára úgy látjuk, a magyar kutatók munkája sokkal szélesebb érdeklődésre tart számot. A Magyarország területén a kőkorban élt közösségek élete számtalan szálon összekapcsolódott a környező országok területén élt közösségekével a Kárpátok hegyvonulatán belül
és kívül.
Folyóiratunk ezért felvállalja, hogy a kőeszközök tudományos kutatásából származó eredmények
egyik közép-európai médiuma is legyen.

CÉLJAINK
A LITIKUM célja olyan tudományos cikkek publikálása, amelyek a Kárpát-medence és a környező
területek kőkorát érintik, kőeszközökkel kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be, elméleteket fejtenek ki, módszereket és megközelítési módokat ismertetnek.
A cikkek lehetnek akár hosszabb átfogó elemzések, akár rövidebb ismertetések vagy problémafelvetések. Mindenképpen eredeti kutatás eredményein kell alapulniuk. Folyamatban lévő kutatási projektek friss információit szívesen közöljük. Egy már megjelent tanulmány eltérő nyelven
benyújtott kéziratát nem fogadjuk el.
A kéziratokról két szakember készít anonim bírálatot. A szerkesztőség a bírálatok alapján dönt a
cikk elfogadásáról vagy elutasításáról. A folyóirat nyelve alapvetően magyar, de preferáljuk az angol nyelvű publikációkat is, és nem zárkózunk el francia nyelvű írások közlésétől sem, de minden
esetben angol nyelvű rezümével.
Az információk minél szélesebb körben való terjesztése érdekében a LITIKUM ingyenesen hozzáférhető elektronikus publikálási fórum.
A LITIKUM évente egy kötetben jelenik meg. Viszont a lehetőségekhez képest gyors közlés érdekében a cikkek fogadása és publikálása az aktuális év kötetében folyamatos. A lektoráláson, szerkesztésen és tördelésen átesett kéziratokból elkészült cikkek oldalszámozással ellátva azonnal elérhetővé válnak a LITIKUM honlapján.
Az aktuális év teljes kötete az addig publikált cikkek összefűzésével az év végén egyben is megjelenik. Az adott év publikációi így cikkenkét vagy kötetként is letölthetőek pdf formátumban.

TUDNIVALÓK SZERZŐKNEK
A LITIKUM a célokban megjelölt cikkeket publikál. A beérkező kéziratok lektorálása, szerkesztése
és tördelése folyamatosan zajlik. Minden évben a november végéig elfogadott kéziratok az adott
év kötetében jelennek meg. Cikkeket angol vagy magyar, esetleg francia nyelven lehet benyújtani
a szerkesztőség email címére (litikum@litikum.hu). A beérkezett kéziratokat két anonim lektor
véleményezi.
A lektorálás után a kézirat elfogadásra kerülhet: változtatások nélkül, kisebb vagy nagyobb változtatások elvégzése után. Ellenkező esetben a kézirat elutasításra kerül.
A publikálási folyamat meggyorsítása érdekében kérjük az alábbi instrukciókat betartani:

●

A kéziratot szövegfájlban (doc, docx, txt stb.) formázatlanul, az ábrák beillesztése nélkül elektronikusan kérjük leadni.

●

Az ábrákat jó minőségben, tiff vagy jpeg formátumban, külön fájlokban kérjük leadni. A színes
és fekete-fehér ábrák (fotók, rajzok, térképek, diagramok) felbontása egyaránt minimum 300 dpi
legyen.

●

A kézirat első oldalán szerepelnie kell a tanulmány
címének, a szerző vagy szerzők nevének, intézményi hovatartozásának, elérhetőségének (cím, email), a rövid rezümének és a kulcsszavaknak a cikk
nyelvén és angolul.

●

A rezümének világosan és lényegileg vissza kell
adnia a cikkben leírtakat. Magyar nyelvű cikk esetében lehetőséget biztosítunk egy bővebb angol
nyelvű összefoglalásra a cikk végén.

●

●

A táblázatokat formázás nélkül külön fájlban kérjük leadni.

●

Az ábrák és táblázatok címeit, jelmagyarázatait külön listában kérjük leadni.

A kézirat felépítéséhez a következő szerkezetet
javasoljuk a lektorálás gördülékeny lefolytatása
érdekében: bevezetés, módszer és adatok, adatok
elemzése, összehasonlítás, következtetés.

●

A kézirathoz tartozó fájlokat a szerző nevével (ékezetek nélkül) és sorszámozással kérjük elnevezni: (pl. Kovacs.doc, Kovacs2.doc, Kovacs_tabl.xls,
Kovacs_fig01.tiff, Kovacs_fig02.jpg).

Ezzel a szerkezettel könnyen átlátható, hogy milyen adatokból és milyen módszerekkel von le következtetéseket a szerző, és a levont következtetéseket alátámasztják-e az adatok.

●

Minden információt a főszövegben kérünk elhelyezni. A lábjegyzeteket kérjük mellőzni. Köszönetnyilvánítást
az irodalomjegyzék előtt, külön fejezetben kell kifejteni. Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben kell elhelyezni az alábbi módon.
• egy szerző esetében: (Kovács 1978), az oldalszámot is feltüntetve: (Kovács 1978: 12)
• két szerző esetében: (Kovács, Nagy 1978)
• kettőnél több szerző esetében: (Kovács et al. 1978)

●

A hivatkozott irodalmak jegyzékét a cikk végén kell megadni a szerzőnevek ábécé sorrendjében. Azonos szerzők esetében előbb az egyszerzős művei, utána a kétszerzős művei, végül a kettőnél több szerzős művei a blokkon belül ábécé sorrendben az alábbi formátumban:
könyv (szerző évszám. cím. kiadás helye: kiadó.):
Kovács L. 1978. A Nap rendszer eredete. Budapest: Galaktika Kiadó.
cikk folyóiratban (szerző évszám. cím. folyóirat évfolyam/kötet: oldalszám.):
Kovács L. 1978. A Nap rendszer eredete. Földünk 15/3: 23-43.
tanulmány gyűjteményes kötetben (szerző évszám. cím. In: szerkesztő (szerk.), kötet címe. kiadás helye: kiadó, oldalszám.):
Kovács L. 1978. A Nap rendszer eredete. In: Nagy L. (szerk.), Földünk története. Budapest: Galaktika Kiadó, 32-35.
A többszerzős könyvek, cikkek és tanulmányok esetében a szerzők neveit vessző választja el:
Kovács L., Nagy L. 1978. A Nap rendszer eredete. Budapest: Galaktika Kiadó.

