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სტატიის აკრეფისას გამოიყენეთ მხოლოდ უნიკოდური ფონტი. ქართული ტექსტისთვის
გამოიყენეთ Sylfaen ფონტი, ხოლო სხვა ენისთვის Times New Roman. განსხვავებული
სიმბოლოებისთვის სხვა ფონტის გამოყენების შემთხვევაში, გთხოვთ, სტატიასთან ერთად
გამოაგზავნოთ აღნიშნული ფონტიც.

სათაურის ფონტის ზომა: 14 (გამუქებული)
რეზიუმეს ტექსტის ფონტის ზომა: 10 (დახრილი)
საკვანძო სიტყვების ფონტის ზომა: 10 (გამუქებული)
სტატიის ტექსტის ფონტის ზომა: 11
სქოლიოს ფონტის ზომა: 10
დამოწმებული ლიტერატურის ფონტის ზომა: 10
რეზიუმეს ტექსტის მაქსიმალური მოცულობა: არაუმეტეს 100 სიტყვისა
სტატიის ტექსტის მაქსიმალური მოცულობა: არაუმეტეს 4 000 სიტყვისა

გითვალისწინეთ: სტატიაში საკუთარი ნაშრომის/ნაშრომების ციტირებების რაოდენობა,
არ უნდა აღემატებოდეს საერთო ციტირებების 20%-ს

ტექსტში ციტატები შეგიძლიათ ორი გზით ჩართოთ:
- მოიყვანეთ ოთხი ან ნაკლები ხაზის მოცულობის ციტატა ძირითად ტექსტში.
- გამოყავით ხუთ ან მეტხაზიანი ციტატა შეწეულ-სტრიქონებიანი აბზაცის სახით.

თუ წიგნს ერთი ავტორი ჰყავს, გამოიყენეთ შემდეგი სქემა:

წყაროს გამოყენების შესახებ მინიშნებას აკეთებთ ტექსტში ჩართული ციტირებით
(ავტორი, თარიღი და შესაბამისი გვერდის ნომრები). ჩართულ ციტირებას ურთავთ
ციტატის შემდგომ.
მაგალითად: (ჯონსი 1998, 623).
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თუ წიგნს ორი ავტორი ჰყავს, გამოიყენეთ შემდეგი სქემა:
პირველი ავტორის გვარი და მეორე ავტორის გვარი. გამოცემის თარიღი, XX-XX
მაგალითად: (Bird & Sherwin 2005, 52)

თუ წიგნს სამი ავტორი ჰყავს, სტრუქტურა შეცვალეთ ასე:
პირველი ავტორის გვარი, მეორე ავტორის გვარი, და მესამე ავტორის გვარი. გამოცემის
თარიღი, XX-XX
მაგალითად: (Appleby, Hunt,& Jacob 1994, 135-36)

თუ წიგნს ოთხი ან მეტი ავტორი ჰყავს, გამოიყენეთ ასეთი ფორმა:
პირველი ავტორის გვარი და სხვები. გამოცემის თარიღი, XX-XX
მაგალითად: (Hall და სხვები 1987, 114-15)

სტატიის ბოლოს დამოწმებულ ლიტერატურაში უთითებთ სრულად:
ჯონსი, ადრიან. 1998. წიგნის ბუნება: გამომცემლობა და ცოდნის შექმნის პროცესი. ჩიკაგო:
ჩიკაგოს უნივ. გამომც.

ავტორები ერთი და იგივე გვარით.
თუ უთითებთ ნაშრომებს ერთზე მეტი ავტორით, რომლებსაც ერთი და იგივე გვარი აქვთ,
თითოეულ ტექსტობრივ მითითებაში დაუმატეთ ავტორის პირველი ინიციალი, იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ თარიღები განსხვავებულია. თუ ინიციალები ერთნაირია, სახელები
სიტყვიერად დაწერეთ. (J. Smith 2001, 140) (Adele Gottfried 1988, 15) (T. Smith 1998, 25-26)
(Allen Gottfried 1994, 270)

ინტერნეტში მითითებული მასალა.

ინტერნეტში განთავსებულ წყაროზე მითითება გააკეთეთ ნაბეჭდი წყაროს მსგავსად:
თავდაპირველად მიუთითეთ სტანდარტული მონაცემები პუბლიკაციის შესახებ
(ავტორის სახელი, სახელწოდება, თარიღი და ა.შ.). მითითების ბოლოს დაამატეთ URL
მისამართი და თარიღი, როდესაც მასალას გაეცანით.
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ერთი და იმავე ავტორის ნაშრომები და თარიღი.
თუ უთითებთ ერთზე მეტ ნაშრომს, რომელიც ერთსა და იმავე წელს გამოსცა ავტორმა ან
ავტორთა ჯგუფმა და ისინი ერთნაირადაა მითითებული, ბიბლიოგრაფიაში მუხლები
ანბანურად დაალაგეთ სათაურების მიხედვით, წელს კი დაურთეთ ასოები ა, ბ, გ და ა.შ..
იგივე პრინციპით დაწერეთ ტექსტობრივი მითითებებიც (ასოები იწერება სწორი შრიფტით,
თარიღის შემდეგ ინტერვალი არ უნდა იყოს) (Davis 1983a, 74) (Davis 1983b, 59-60).

ავტორი არ არის მითითებული.
როდესაც უთითებთ წიგნს ან საჟურნალო სტატიას, რომელშიც ავტორი არ არის
მითითებული, ბიბლიოგრაფიაში ავტორის ნაცვლად სათაური მიუთითეთ. ტექსტობრივ
მითითებებში გამოიყენეთ შემოკლებული სათაური, რომელიც უნდა შეიცავდეს სრული
სათაურის ოთხამდე ამოსაცნობ სიტყვას; სათაური დაბეჭდეთ დახრილი შრიფტით,
გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვლის ანალოგიურად (Account of operations 18701910) (Great Trigonometrical Survey 1863, 26).

საისტორიო თხზულება/წყარო, კლასიკური ნაწარმოები.
ზემოთ მოყვანილ ზოგად პრინციპებთან ერთად დამატებით წარმოგიდგენთ წესებს,
რომლებიც ვრცელდება საისტორიო თხზულების/კლასიკური ნაწარმოების ციტირებაზე. ამ
შემთხვევაში უთითებთ ავტორს და არა გამომცემელს ან მთარგმნელს, ოღონდ არ უთითებთ
გამოცემის წელს, უთითებთ მხოლოდ გვერდებს.
მაგალითად: (არისტოტელე, 15-21)
თუ ერთი თხზულების სხვადასხვა წლების გამოცემებს იყენებთ, მაგალითად შედარების
მიზნით, მაშინ ტექსტში ავტორის გვარის შემდეგ მიუთითეთ a, b, c, d და ა.შ)
სტატიის ბოლოს უთითებთ სრულად: არისტოტელე. 1983. არისტოტელეს ნაშრომების
სრული კრებული: ოქსფორდის თარგმანი. გამომც. ჯ. ბარნესი. 2 ტ. პრინსტონი, ნიუ ჯერსი:
პრინსტონის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით
ელფოსტაზე: scientia.manuscript.ge

ჩიკაგოს სტილის ციტირების მომზადებისას გამოყენებულია შემდეგი გამოცემა: “ჩიკაგოს სტილი” სტუდენტებისა და
მკვლევრებისათვის, მეშვიდე გამოცემა, ქეით ლ. თურაბიანი, გადამუშავებულია უეინ ს. ბუთის, გრეგორი ჯ. კოლომის, ჯოზეფ
მ. უილიამსის, და ქ. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ, 2007.
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