A Polanyiana a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság általános fi lozófiai
folyóirata, amely szívesen lát cikkeket, tanulmányokat a fi lozófia bármely területéről. Kiemelt részdiszciplínáink: tudományfilozófia, tudománytörténet, fi lozófiatörténet, tudáselmélet és társadalomfi lozófia.
A szerkesztést megkönnyítendő, kérjük, hogy a kéziratokat a következő formai megkötések szerint készítsék el. A szerzői kézirat oldalait arab számokkal
megszámozva, legalább 3 cm-es margóval, dupla sorközzel adják le elektronikus
formátumban (elektronikus levél csatolmányaként vagy pontos, letölthető internetcím megadásával). A kéziratokat a szerkesztő fogja előkészíteni vak bírálatra. A
szöveg ne tartalmazzon 12-esnél kisebb betűméretet (kivétel lábjegyzet). Kérjük,
ne használjanak dupla szóközöket és ne hagyjanak ki sorokat a bekezdések között.
A Polanyiana minden ismertebb szövegszerkesztővel írt kéziratot elfogad (Word,
Word Perfect, Star Office, TeX/LaTeX), azonban kéri a szerzőket, hogy lehetőleg
RTF formátumban adják le kézirataikat. Az irodalmi hivatkozások készítésekor
használhatóak az ismertebb hivatkozás-rendező programok (EndNote, stb.), ill.
leadható a szöveg hivatkozásait tartalmazó BibTeX fájl. A szöveg ne tartalmazzon
több mint három alcímszintet (recenziók csak egyet), ezek a kéziratban lehetnek
számozottak, betűvel ellátottak (pl. I., II.a., III.b.i.) vagy számozatlanok. Mind a
magyar, mind az angol nyelvű cikkekhez mellékeljen 200 szónál nem hosszabb
angol nyelvű kivonatot és a cikk címének angol nyelvű fordítását. A jegyzeteket,
kérjük, minden esetben lábjegyzetekként adja meg.
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A kézirat tartalmazza a címet, a szerző és/vagy a fordító nevét és affiliációját (város,
munkahely), valamint email-címét a szöveg elején (ennek publikálásától külön
kérésre eltekintünk).
A recenziók tartalmazzák a recenzálandó mű teljes címét a következő minta alapján:
Polányi Mihály. Tudomány és ember. Három tanulmány. Budapest:
Argumentum kiadó; Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság,
1997. 243 oldal. Fordította Bánki Dezső és Beck András.
A lábjegyzetek számának csökkentése érdekében a hivatkozásokat a szövegben
helyezze el, a szerző és évszám megjelölésével, a következő példák alapján:
…erre példa Polányi (1997)…
…többször is megjelenik (Polányi 1994, 1997; Prosch 1998)…
Az idézetek forrását az idézet végén adja meg:
(Polányi 1997:101), (Polányi 1994 I:64–5)
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Korábbi kiadásokat szögletes zárójellel, az új kiadás előtt írjuk:
(Newton [1704] 1968)
A hivatkozott irodalmat a szöveg végén sorolja fel a következő irányvonalak figyelembe vételével.
Könyvek esetében:
Első szerző (szerk.); Második szerző. Évszám. Könyv címe. (Sorozat címe.)
Kiadás helye: Kiadó.
Tudományos cikkeknél:
Szerző. Évszám. Cikk címe. Folyóirat címe Évfolyam(szám):oldalszám.
További eligazításhoz lásd a The Chicago Manual of Style, 15th edition (University
of Chicago Press, 2003) irányvonalait a tudományos művek hivatkozásaihoz, ill. a
Polanyiana honlapját (http://www.polanyi.bme.hu/).
Kérjük, hogy minden, a szövegben hivatkozott tétel jelenjék meg a bibliográfiában,
de csak ezek a tételek. Két szerzőig legalább egy keresztnevet adjon meg teljesen.
Magyar szerzők esetén {Vezetéknév Keresztnév} sorrendben, vessző nélkül, külföldi szerzők esetében {Vezetéknév, Keresztnév} módon.
Képek közlésekor kérjük, hogy ezeket külön lapra, fotóminőségben is adják le, és
egyértelműen számozzák meg mind a képek hátoldalán, mind a szövegben, ill. egyeztessenek a Kiadóval.

116

Polanyiana is the general philosophical periodical of the Michael Polanyi Liberal
Philosophical Association. We accept papers from any field of philosophy. Our
primary disciplines are: theory of knowledge, philosophy of science, history of
science, history of philosophy, and philosophy of social science.
The Journal POLANYIANA accepts most well-known word-processor formats
(Word, Word Perfect, Star Office, TeX/LaTeX), but strongly prefers manuscripts in
RTF format. All manuscripts must be submitted electronically. Manuscripts will
be prepared for blind referring by the editor. Allow margins of 1,5” on all sides, use
full double spacing and letter size at least 12 pt. Please hand in manuscripts with
arabic page numbers and without leaving out lines between the paragraphs. For the
bibliography citation-organizing programs can be used (EndNote, etc.), but in this
case also include the relevant fi le for references in a BibTeX file-format. The articles
can contain up to three levels of subheadings (reviews only one), either numbered,
lettered (e.g. I., II.a., III.b.i.) or unnumbered. All notes should be footnotes.

GU I DELI N ES FOR CON TR IBU TOR S

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

The manuscript must start with the title, the name, affi liation, and e-mail address
of the author and/or translator (the publication of the e-mail address is optional,
but it must be included in the manuscript). An abstract of the article not exceeding
200 words should follow. The book reviews must also contain the full bibliographical
data of the reviewed work in the following format:
Author. Title. Place of Publication: Publisher. Year of Publication. Number of
Pages. Translators.
To reduce the number of footnotes, POLANYIANA prefers in-text citations in the
following format:
…as shown by Polanyi (1997)…
…reappears in (Polanyi 1994, 1997; Prosch 1998)…
Text references in connection with a quotation:
(Polanyi 1997:101), (Polanyi 1994, I:64–5)
If the publication history is important:
(Newton [1704] 1968)
The cited references should appear at the end of the article, in the following format:
Books:
First Author (Ed.); Second Author. Year of Publication. Title of Book. (Title of Series.)
Place of Publication: Publisher.
Journal Articles:
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Author. Year of Publication. Title of Article. Title of Journal. Volume(number):pages.
For further examples consult the The Chicago Manual of Style, 15th edition
(University of Chicago Press, 2003) for scientific articles, or the Polanyiana website
(http://www.polanyi.bme.hu/).
Pictures and tables should be supplied separately in photo quality as well, and their
place in the text has to be clearly indicated. In these cases please contact the
publishers to agree on the technical details.

