Az állam szuverenitása…című konferencia résztvevői számára

Tisztelt Kolléga! / Kedves Kolléganő!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy részt vett és előadást tartott a MTA TK Jogtudományi Intézete és a K108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoportja által szervezett, Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság című tudományos
konferencián, a múlt pénteken. Itt szeretnénk megköszönni a szekcióvezetők áldozatos
és fáradságos, egész napos munkáját is.
Bár korai lenne még végleges értékelést kialakítani, az előzetes visszajelzések alapján
úgy tűnik, hogy a konferencia lényegében sikeres volt és hozzájárult a témával kapcsolatos diskurzushoz. Az elhangzott előadások és a lefolytatott szakmai viták – többek
jelzése szerint – a közeljövőre vonatkozóan is inspirálni fogják a szuverenitással kapcsolatos kérdések újragondolását.
Mint korábban jeleztük, az elhangzott előadások szerkesztett változatát két formában
(elektronikusan és papír-alapú kiadványban) is közzétesszük. Ezek feltételei a legutóbbi levelünkben jelzetthez képest nem változnak, de alább összefoglalóan újra jelezzük.
Az egyik fajta közlés természetesen nem feltétele a másiknak; s az előadók választhatják csak az egyik, csak a másik, vagy mindkét lehetőséget.
Örülünk, hogy együttműködhettünk, s reméljük, hogy ez a konferencia-anyagok publikálása során is folytatódik.
Budapest, 2014. március 24.
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A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatának közlése
1. ELEKTRONIKUS KÖZLÉS
Elektronikus közlésre az MTA Law Working Papers című kiadványban (ISSN
2064-4515) (http://jog.tk.mta.hu) van mód. Az írások folyamatosan kerülnek
közlésre. Leadási határidő (az eredeti Felhívás szerint): 2014. május 1. Ehhez
vegye figyelembe azt is, hogy az MTA Law Working Papers szerkesztősége rugalmasan fogadja és közli az írásokat, ami azt jelenti, hogy akár a nyár végéig is
elküldheti anyagát. A közölni kívánt írásoknak terjedelmi korlátja nincs. A formai követelményeket (hivatkozások módja, stb.) illetően az MTA Law Working
Papers-ben megjelent írásokat vegye alapul, szükség esetén részletes hivatkozási
útmutatót talál a következő helyen: http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/Allam_es_Jogtudomany_formai(1).pdf. Az írást csak elektronikusan kell megküldeni
(papírra nyomtatva nem), lehetőleg MSWord dokumentumként elmentve
az MTA Law Working Papers szerkesztőjének: Szalai Ákos
a következő e-mail címre: Szalai.Akos@tk.mta.hu
A biztonság kedvéért az e-mailt másolatban küldje el a konferencia-szervezés során használt három e-mail-címre is:
takacs.peter@sze.hu, jakab.andras@tk.mta.hu, takacs.sa@gmail.com
Kérjük, a levélben jelezze, hogy a megküldött írást vagy annak átdolgozott, javított, rövidített, stb. változatát a papír-alapú kiadványban is közölni tervezi-e.
2. KONFERENCIA-ELŐADÁSOKAT KÖZLŐ TANULMÁNYKÖTET
A papíralapú közlésre egy hagyományos könyvkiadónál megjelentetett kötetben
kerül sor. (A kiadó kiválasztása, mely az OTKA-program egyéb kiadványait is
közölné, még folyamatban van.) Terjedelem: tekintettel a résztvevők nagy számára, 0,5–1 ív közötti írásokat várunk. Minthogy várhatóan nem kíván mindenki
élni a közlés lehetőségével, levelezés útján feltehetően egyedi megoldásokat is
tudunk majd érvényesíteni. Kérjük, hogy a formai követelményeket (hivatkozások módja, stb.) illetően a lehető legteljesebb és legpontosabb adatközléssel éljenek. Kétség esetén a következő helyen található részletes hivatkozási útmutatót
vegyék alapul:
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/Allam-_es_Jogtudomany_formai(1).pdf
Az írások leadási határideje: 2014. augusztus 20. Ez a határidő nem fog módosulni és nem tudjuk majd rugalmasan kezelni. Kérjük, hogy a kéziratot elektronikusan is, és papírra nyomtatott változatban is küldje el a következő címekre:
elektronikusan:
takacs.peter@sze.hu, jakab.andras@tk.mta.hu, takacs.sa@gmail.com
kinyomtatva, postai úton:
Takács Péter Széchenyi István Egyetem,
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék
9026 Győr, Áldozat u. 12.
Érdeklődve várjuk írását, együttműködését köszönjük.

