Magyar Iparművészet folyóirat
Szerzői útmutató
A szerző és a fotókat készítő személy telefonszámát, e-mail-címét kérjük a kapcsolattartáshoz
a kísérőlevélben megadni!
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK: CIKK / FOTÓK / KÉPALÁÍRÁSOK
1. Formai követelmény az e-mailben benyújtandó cikk szövegéhez
-

Word dokumentum

-

Times New Roman betűtípus, 14 pontos betűméret

-

1,5-es sortávolság, balra igazítva, 0 pt térköz

-

a terjedelem mennyisége (leütésszám) szóközökkel együtt értendő

-

kérjük a szöveg egyéb formázásának mellőzését, kivéve: műcímek és kiemelés kurzív
(dőlt) betűvel, idézőjelek nélkül

-

kérjük a jegyzetprogram kiiktatását, a
jegyzeteket a szövegben arab számmal
felső indexben jelölni, és a szöveg
végén folyamatosan, sorszámonként
beírni (a kiadványok pontos
megjelenési adatokkal szerepeljenek)

-

az intézmények teljes névvel, valamint

Példák:
Darabos Edit: Művész és mesterember. Wiener
Werkstätte-könyvkötések a bécsi MAK-ban.
Magyar Iparművészet, 2017/5, 39–46.
A műfaj kritikájáról és későbbi ellentmondásos
megítéléséről ld. Philippe de Montebello:
Introduction. In: Amelia Peck (et al.): Period Rooms
in The Metropolitan Museum of Art. New York –
New Haven – London, 1996, 9–13.

mozaikszóval kiegészítve
-

az idézetek idézőjelbe téve, kurzív betűvel, szöveghűen, pontos forrásmegjelöléssel

-

az évszázadok arab számmal szerepeljenek

-

a szöveg végén a szerző neve alatt a szerzői titulus megnevezése

-

a cikknek legyen egy főcíme
(fantáziacím/összefoglaló cím) és egy alcíme

Maroknyi világok
Nemzetközi Minitextil Triennálé Angers-ban

(magyarázó, adatokat tartalmazó cím)
2. Digitális fotók
-

JPEG vagy TIFF formátumban

-

nem manipulált, nyomdai minőségben

-

e-mailben külön mappában csatolva, vagy CD-n, vagy pendrive-on benyújtva

-

a fájlnév rövid és azonosítható legyen

-

a kértnél nagyobb mennyiségben leadott képek válogatásához nézőképeket kérünk

3. Formai követelmény a képaláírásokhoz
-

külön Word dokumentumként csatolt lista

-

a képaláírások a képekkel egyértelműen azonosíthatók legyenek (pl. sorszám)

-

a képaláírásban a műre vonatkozó pontos adatok
szerepeljenek:

· a művész neve: műcím (tervező,
kivitelező/nyomda – cég esetében pontos
cégnév), a készülés éve, anyag, technika, a mű
mérete (magasság x szélesség [Ø átmérő] x
mélység, centiméterben megadva);
· mű címe angolul (ha van meglévő);

Péri József: Utazókehely paténával
1986, ezüst, rubin, vert, öntött,
kehely: 10,5 cm magas, talp Ø 9,5
cm, paténa: Ø 11,5 cm
Fotó: Lénárt Attila
Nádor Judit: Halas falidísz.
Kivitelezés: Pécsi Porcelángyár, Pécs
1966, keménycserép, eozintechnika,
18x32,5x4,5 cm
Fotó: Füzi István

· fotós neve és elérhetősége (telefon, e-mail);
· múzeumi tárgy esetében: a múzeum neve szükséges;
-

a képaláírás adott esetben más adatokat is tartalmaz:

· muzeális műtárgy esetén: a készülés helye, a műtárgy őrzési helye (a múzeum, illetve
gyűjtemény megnevezése, település – magángyűjtemény esetén a gyűjtemény nevét
vagy a magántulajdon tényét
jelezni);
· archív fotó: forrásmegnevezés
(folyóirat, múzeum…);
· épület: pontos cím, korabeli cím;
· kiállítási enteriőrfotó: a kiállítás

Horti Pál: Könyvszekrény (részlet). Az Országos
Magyar Iparművészeti Társulat 1900. évi karácsonyi
kiállításán bemutatott úriszoba berendezésének
része. Kivitelezés: Mahunka Imre
1900, fenyő, mahagóniborítás, ólomkeretes, színes
üvegbetétek, rézveretek (Iparművészeti Múzeum,
Budapest)
Fotó: Kolozs Ágnes / Iparművészeti Múzeum,
Budapest

címe, helye, évszám;
· amennyiben az enteriőr
műalkotásnak minősül, szükséges
a látványtervező neve, és a
kiállítás rendező neve is;

Karl Lagerfeld. Modemethode című kiállítás (részlet).
A Chloé számára tervezett selyemruhák Stefan
Lubrina installációjában. A kiállítás látványterve:
Gerhard Steidl. Próbababák: Carmen Lucini
(Bundeskunsthalle, Bonn, 2015)
Fotó: David Ertl

· könyvborító: szerző: kiadvány címe, kiadó neve, publikálás éve, tervező neve.
A kéziratban szereplő adatok és idézetek pontosságáért elsősorban a szerző vállal
felelősséget, szerzői korrektúrára nincs lehetőség.
Budapest, 2018. június 13.

