PUBLICACIÓ DE LES ACTES
•

L’editorial Walter de Gruyter (antiga Niemeyer) publicarà les actes del XXVIé
Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques.

•

S’editarà en paper, com sempre. A més, com a novetat i per deferència de
l’editorial i del Comité Organitzador del Congrés, s’enviarà a tots els congressistes
que ho demanen un disc de treball amb totes les comunicacions i ponències
publicades.

•

El termini improrrogable per lliurar, per correu electrònic, la versió definitiva dels
treballs presentats serà el 15 de desembre.

•

Tots els treballs seguiran escrupulosament les Normes de redacció establides per
la editorial. Qualsevol article que no s’ajuste a les normes serà tornat al seu autor.
Les Normes es descarregaran a l’adreça següent:
http://www.uv.es/cilfr2010/normes.pdf

•

El text dels treballs s’escriurà o es copiarà en el Model de document que es
descarregarà a l’adreça següent:
http://www.uv.es/cilfr2010/model.rtf

•

El format dels treballs serà obligatòriament RTF (desde qualsevol processador de
textos es poden obrir i guardar els documents amb aquest format). S’adjuntarà
també obligatòriament una altra còpia en format PDF.

•

Els treballs s’enviaran en adjunt a un correu electrònic a l’adreça oficial del
Congrés: cilfr2010@uv.es No es tindrà en compte qualsevol treball que s’envie
a qualsevol altra adreça electrònica. El nom del document adjunt ha de seguir
obligatòriament aquest esquema:
nº	
  de	
  la	
  secció	
  (2	
  xifres)	
  +	
  guió	
  baix	
  +	
  cognom	
  +	
  punt	
  +	
  rtf	
  
Exemples: 12_perez.rtf

03_oliveira.rtf

08_olafson.rtf

Si hi ha més d’un autor es posarà només el cognom del primer. Per anomenar el
document en PDF se seguiran les mateixes pautes, canviant només .rtf per .pdf,
com és lògic.

•

Les comunicacions hauran de tindre un màxim de 12 pàgines a un espai, tot
seguint les normes esmentades.

•

Totes les comunicacions seran revisades per les Presidències de les seccions
corresponents. Les comunicacions hauran de reunir els requisits mínims de qualitat
exigibles per poder ser publicats.

•

Els Coordinadors de les Taules redones s’encarregaran de replegar i enviar al
Comité Organitzador tots els textos amb les intervencions, que seguiran també
escrupulosament les Normes de redacció.

•

Qualsevol treball que no complisca escrupulosament aquestes normes serà tornat
al remitent, que disposarà d’un termini adicional improrrogable de 10 dies per
esmenar els errors.

