
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

για ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Παρακαλούνται οι συνεργάτες του εκάστοτε τόμου να παραδίδουν τις ερ-

γασίες τους στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού «Λαογραφία» βάσει

του παρακάτω συστήματος παραπομπών: 

Μονογραφία: Φρ. Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του

Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Αθήνα 1998:

Θεμέλιο, σ. 23.

Άρθρο σε περιοδικό: Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η Πολιτισμική Εικονολογία

και οι στόχοι της», Διαβάζω 417 (Ιούνιος 2001), σσ. 92-95.

Ανακοίνωση σε πρακτικά συνεδρίου: Β. Αποστολίδου, «Ο ρόλος της πε-

ζογραφίας στη μυθοποίηση της πόλης. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης»,

Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Με-

σογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αι.), Αθήνα 2004:  Ε.Μ.Ν.Ε., σσ.

559-572.

Μελέτη σε συλλογικό τόμο: Μ. Δημητροπούλου, «Η Αθήνα κατά το δεύτε-

ρο μισό του 19ου αιώνα: Χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού ρεύματος.

Μια πρώτη προσέγγιση», στον τόμο Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη (επιμ.), Η ελλη-

νική πόλη σε ιστορική προοπτική, Αθήνα 2005 : Διόνικος, σσ. 123-130.

Ξένη μελέτη μεταφρασμένη: Έρβ. Γκόφμαν, Η παρουσίαση του εαυτού

στην καθημερινή ζωή, μετάφρ. Μαρία Γκόφρα, Αθήνα 2006: Αλεξάνδρεια, σ.

23.

Δεύτερη κ.λπ. έκδοση: Στιλπ. Κυριακίδης, Ελληνική Λαογραφία. Τα μνη-

μεία του λόγου, εν Αθήναις 1965²: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογρα-

φίας της Ακαδημίας Αθηνών, σ. 123.

Άρθρο σε εφημερίδα: Μ. Γ. Βαρβούνης, «Σάμος και λαογραφία», Σαμια-

κόν Βήμα φ. 3745 (23 Μαΐου 2012), σ. 14.
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Κεφάλαιο βιβλίου ενός συγγραφέα: Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παραδοσιακά

αθλητικά αγωνίσματα», στο βιβλίο του Μικρά Λαογραφικά, Αθήνα 1998: Πα-

παζήσης, σσ. 123-156.

Μελέτη σε περιοδικό σε τόμο του οποίου περιλαμβάνονται πρακτικά συ-

νεδρίου: Άγγ. Ρήγας, «Ένας έμπορος καπνών στη Σάμο σε μυστική αποστο-

λή», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004). Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος κατά

τον 20ό αιώνα», σσ. 331-337.

Μελέτη πρωτοδημοσιευμένη σε περιοδικό και αναδημοσιευμένη σε τόμο

του ίδιου συγγραφέα: Ν. Δημητρίου, «Ιωάννης Κουκούλης. Πανσαμιακή φυ-

σιογνωμία αδικημένη», Απόπλους 5 (1991), σσ. 27-31 [= Ο ίδιος, Μελέτες και

Άρθρα. Ανατύπωση κειμένων 1927-1996. (επιμέλεια - εισαγωγικά κείμενα Μ.

Γ. Βαρβούνης), Αθήνα 1996, σσ. 230-235].

Επανάληψη παραπομπής:

α. Σε αυτοτελές έργο (βιβλίο κ.λπ.): την πρώτη φορά: Φρ. Αμπατζοπού-

λου, Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα

ιστορίας και μυθοπλασίας, Αθήνα 1998: Θεμέλιο, σ. 23. Τις επόμενες: Φρ.

Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ… ό.π., σ. 34.

β. Σε άρθρο: την πρώτη φορά: Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η Πολιτισμική Εικο-

νολογία και οι στόχοι της», Διαβάζω 417 (Ιούνιος 2001), σσ. 92-95. Τις επό-

μενες: Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η Πολιτισμική Εικονολογία …», ό.π., σ. 93.

Επισημάνσεις εντός του κειμένου: Σε περίπτωση που κάποιος συγγραφέ-

ας επιθυμεί να επισημάνει κάποια λέξη ή φράση μέσα στο κείμενο θα την γρά-

φει με πλάγια γράμματα (italics) και όχι με έντονα μαύρα (bold).

Summary: Τέλος, κάθε κείμενο θα συνοδεύεται από σύντομη περίληψη

(summary) στην αγγλική γλώσσα.


