Om optagelse af artikler på Jung For Alle samt skrivevejledning
Alle er velkomne til at indsende egne artikler, anmeldelser og andet om
jungiansk psykologi til redaktionen. Redaktionen tager herefter stilling til
tekstens indhold og sprog og beslutter om teksten egner sig til udgivelse på
Jung For Alle. Hvis redaktionen beslutter at udgive teksten, kontakter vi dig
eventuelt med forslag om redaktionel støtte med henblik på tilpasning af
teksten til Jung for Alles indhold og format. Redaktionen forbeholder sig ret til
at ændre i teksten, så den passer ind i den overordnede redaktionelle linje.
Hvis redaktionen finder, at teksten ikke egner sig til udgivelse på JFA,
returnerer vi teksten med tak for lån.
Vi beder skribenter til Jung for Alle om at overholde følgende retningslinjer:


Du skal følge retstavning og andre gældende regler for det danske sprog.



Du kan vælge enten at bruge grammatisk kommatering eller logisksemantisk kommatering.



Artiklerne kan have varierende længde. Lange artikler vil som
udgangspunkt blive lagt op som essays i pdf-format, mens kortere
artikler bliver lagt op som html.



Artiklerne skal indsendes i word-format – uden billeder indlejret i
teksten.



Billedfiler skal sendes separat som jpg-filer eller et lignende gængs filformat. Redaktionen forbeholder sig ret til at manipulere med størrelse
og opløsning, så det passer med sidens æstetiske udtryk mm.



Ved brug af billedmateriale skal gældende regler vedrørende copyright
overholdes. Vi anbefaler, at man anvender eget billedmateriale, billeder
under Creative Commons eller billeder, der er frit tilgængelige i diverse
samlinger. Ved billeder angives titel og ophav, samt evt. årstal.



Copyright for artikler tilhører dels forfatteren, dels Dansk Selskab for
Analytisk Psykologi, der er ansvarlig for udgivelsen af Jung for Alle.
Forfatteren må altså gerne genbruge sit eget indhold i andre
sammenhænge, f.eks. på egen blog eller i egen markedsføring.



Litteratur og andre referencer skal angives i alfabetiseret kildeliste med
minimum forfatter/ophav, titel og udgivelsesår.



Ved internetressourcer skal det angives, hvornår kilden er set.
Redaktionen, 3. maj 2020

