PRÍLOHA Č. 2
Termín odovzdania príspevkov: 30. 6. 2012
Príspevky zaslať v elektronickej podobe (disketa, CD, e-mailom spolu s prílohami)
Technické parametre príspevku: textový editor Word – operačný systém Windows
Písmo: Times New Roman
Veľkosť: 12, obyčajné
Formát – písmo – preloženie znakov: medzery – rozšírené, 0,5 pt
Formát – odstavec: riadkovanie – 1,5
Rozsah: 10 - maximálne 20 stránok s fotografiami (čiernobiele: 5-6 záberov)
Poznámky: pri písaní poznámok pod čiarou (nie na konci príspevku) používajte príkaz Vložiť a
následne Poznámka pod čiarou.
Formát obrázkov: jpeg, tiff
Resumé: 15-20 riadkov
Údaje o autorovi: zamestnanie, adresa, e-mail, telefonický kontakt
Bibliografické odkazy: je potrebné dodržiavať zásady platnej normy STN ISO 690 –
Dokumentácia. Bibliografické odkazy.
Príklady citovania:
Monografie:
FRANKOVÁ, Libuša. Dejiny prešovského kolégie v kontexte národnokultúrneho života
Slovákov : prvá polovica 19. storočia. Prešov : Manacon, 1999, 139 s. ISBN 80-85668-87-4.
PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a církvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava :
Veda, 1997, 311 s.
SEDLÁK, Imrich. Strieborný vek : národno-kultúrny a literárny pohyb na východnom Slovensku
v období národného obrodenia. 2 zv. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1970, 347 +
613 s.
viacerí ako 2 autori.:
LICHNER, Marián et al. Banská Štiavnica : svedectvo času. Banská Bystrica : Harmony, 2002,
256 s. ISBN 80-968547-8-X.
Odkaz na zborník ako celok:
Ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela 1 osoba, pri viacerých osobách je to meno
prvého na titulnom liste
BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa : materiály
z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. Novembra 1991. Bratislava : Historický ústav SAV,
1992, 99 s.
Pri viacerých zostavovateľoch, osobách , ktoré majú sekundárnu zodpovědnost, napr.
vedeckí redaktori, editori, prekladatelia, sa uvádzajú za názvom
Slovenská veda : zborník zo 14. Medzinárodnej koneferencie. Ed. Elena Nedorostová.
Bratislava : Veda, 2001, 248 s.

Články:
v zborníku:
ČIČAJ, Viliam. Kultúra v mocenskom zápase v 16. a 17. storočí v strednej Európe. In Slovensko
a Habsburská monarchia. Ed. J. Baďurík. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1994, s. 80-91
v periodku:
ČIČAJ, Viliam. Príspevok ku kultúrnemu obrazu Slovenska v prvej polovici 18. storočia. In
Historický časopis, 1983, roč. 31, č. 5, s. 711-726.
ČÚZY, Ladislav. K počiatkom literárnoestetického myslenia štúrovskej generácie. In
Literárnomúzejný letopis 14. Ed. I. Sedlák. Martin : Matica slovenská 1980, s. 96-99.
Odkaz na elektronický zdroj:
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bilňbliografii. In
Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s.
136-139. Dostupné na internete: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000-200a.pdf
Všeobecné poznámky:
- Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo, uvádzame:
b.m., b.r., b.v.
- V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstite sa názov vydavateľstva pridá
k príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava : Condordia, 1999.
- Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme
bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin : Osveta, 1956.
- Údaje v bibliogafickom popise citovaného prameňa sa uvádzajúv jazyku prameňa až po
údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
- Skratkou pre označovanie strán alebo strany s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa
uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné
uvádzať okrem strán aj číslo.
Odkazy na archívny prameň:
Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej
PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785
v prípade presnej citácie stránok napr. v poznámke pod čiarou: - kurzíva sa nepoužíva, iné je
tiež poradie ISBN a citovaných stránok
FRANKOVÁ, Libuša. Dejiny prešovského kolégie v kontexte národnokultúrneho života
Slovákov : prvá polovica 19. storočia. Prešov : Manacon, 1999. ISBN 80-85668-87-4, s. 40-52.

