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THỂ LỆ GỬI BÀI
CHO TẠP CHÍ VĂN HÓA HỌC
1. Bài đăng trên täp chí Văn hóa học phâi chưa từng được
đăng trên các sách, báo, täp chí khác.
2. Mỗi bài gửi cho Toà soän có dung lượng ít nhçt là từ
2.500 từ trở lên (khoâng 5 trang A4) và bân tóm tắt
nội dung, có từ khóa (khuyến khích gửi kèm bân tóm
tắt bằng tiếng Anh).
3. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên giçy khổ A4,
sử dụng phæn mềm MS Word 2003 hoặc mới hơn, phông
chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14. Xin các
tác giâ vui lòng gửi 1 bân in trên giçy A4 và nếu được,
gửi 1 bân điện tử cho tòa soän.
4. Những trích dẫn và tài liệu tham khâo của bài viết
(nếu có) phâi được trình bày rõ ràng đæy đủ. Tên riêng
của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài
trong bài viết để nguyên văn, không phiên åm sang
tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung
Quốc, Thái Lan,...). Tên các tác giâ nước ngoài để
nguyên tiếng nước ngoài và câ phiên åm ra tiếng Việt
(nếu có).
5. Cuối bài cæn ghi rõ họ và tên tác giâ, chức danh khoa
học, học vị, tên cơ quan và địa chî, số điện thoäi, địa
chî email để toà soän tiện liên hệ. Nêu rõ có muốn Täp
chí Văn hóa học in thông tin này kèm theo bài gửi
đăng hay không.
6. Đối với bài không được sử dụng, tòa soän không trâ läi
bân thâo.
7. Bài viết xin gửi về địa chî:
Tạp chí Văn hóa học - Viện Văn hóa Nghệ thuật
quốc gia Việt Nam,
32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Email: tapchivicas@gmail.com.
ĐT: 024.38569159
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