Prasības zinātniskā raksta manuskripta noformējumam krājumā
„Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, XVI
Raksti iesniedzami latviešu, krievu, angļu vai vācu valodā.
Rakstam pievienojama
1) anotācija (līdz 850 rakstu zīmēm) un atslēgvārdi (līdz 8) raksta valodā,
2) kopsavilkums (ap 2500 rakstu zīmēm) un atslēgvārdi angļu valodā (ja raksta
valoda ir latviešu) vai latviešu valodā (ja raksta valoda ir angļu), vai angļu un
latviešu (ja raksta valoda ir krievu vai vācu).
Otrajā valodā norādāms (tulkojams) arī raksta nosaukums.
Raksta kopējais apjoms (ieskaitot anotāciju, kopsavilkumu un atslēgvārdus) –
līdz 20 lp.
Teksts jāraksta teksta redaktorā Word, izmantojot programmu Microsoft
Windows 7 vai citu jaunāku versiju. Pamatteksts – Times New Roman 14, intervāls – 1;
anotācija, kopsavilkums un atslēgvārdi, kā arī literatūras saraksts – Times New Roman 12;
intervāls – 1; rindkopas atkāpe – 1,25 cm.
Lappuses formāts: 2,5 cm no visām lpp. malām.
Raksta teksts jāiesniedz elektroniski.
Lūdzam sniegt šādas ziņas par autoru: zinātniskais vai akadēmiskais grāds,
darbavieta (institūcija) un ieņemamais amats, kontakttālrunis un e-pasta adrese.
Virsraksta noformēšanas paraugs

Anna LIEPIŅA
Svešvalodu metodikas aktualitātes
Lai veicinātu rakstu krājuma kārtošanu un izdošanu, lūdzu ievērot atsevišķus
noformēšanas nosacījumus. Rakstu vēlams strukturēt atbilstoši zinātņu nozares
(lingvodidaktika, lingvistika, pedagoģija) specifikai. Lūdzu rakstā neizmantot
zemsvītras piezīmes atsaucēm uz literatūru. Bibliogrāfiju kārtot alfabētiskā secībā raksta
beigās – vispirms literatūra latviešu, lietuviešu, vācu, angļu vai franču valodā (kopā),
tad – krievu valodā. Bibliogrāfijas sarakstā norādāmi tikai tie darbi, kuri ir citēti vai uz
kuriem rodamas atsauces tekstā. Lūdzu šķirt avotus un izmantoto literatūru. Citējuma
vai parafrāzes gadījumā tekstā norāde noformējama šādi: „Citāts” (Geske, Grīnfelds
2006, 55); parafrāze (Geske, Grīnfelds 2006). Ja ir atsauce uz vairākiem avotiem, tad
šādi: parafrāze (Brown 1994; Steinig, Huneke 2004).
Tabulas, diagrammas, attēlus u. tml. publicēšanai lūdzu sagatavot melnbaltus (ja
tie nav paša autora veidoti, obligāti pievienojama atsauce uz pirmavotu). Tabulas,
diagrammas un attēlus noformēt katru atsevišķā datnē (failā), izmantojot programmu
Microsoft Windows 7 Excel vai citu jaunāku versiju; tabulām, diagrammām un attēliem,
kā arī to parakstiem un leģendām jābūt rediģējamiem. Raksta tekstā ievietot tabulas,
diagrammas vai attēlus, dodot to virsrakstu un/vai parakstu, kā arī numerāciju un
papildus arī norādot datnes nosaukumu, kurā tas atrodams. Lūdzu rakstam nepievienot
skenētas shēmas, diagrammas vai tabulas.
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