Pokyny pre autorov Verbum Historiae
Formálne náležitosti príspevku:
Typ písma: Times New Roman (aj v poznámkach pod čiarou)
Názov príspevku: tučné písmo, veľkosť 14
Meno autora: kurzíva, veľkosť 12
Veľkosť písma: 12 (poznámky pod čiarou 10)
Medzery: normálne, medzi slovami iba JEDNA medzera
Riadkovanie: 1,5 (poznámky pod čiarou jednoduché riadkovanie)
Zarovnávanie: do bloku
Odsadzovať: prvý riadok 1,25
Podnadpisy: tučné písmo, veľkosť 12
Pri odsadení nového odseku použiť tabulátor
Rozsah štúdie by sa mal pohybovať v rozmedzí 15 až 30 normovaných strán. Rozsah môže v
opodstatnených prípadoch a so súhlasom redakcie presahovať 30 normovaných strán. Ku
každej štúdii je potrebné pripojiť resumé v anglickom jazyku v rozsahu približne 1 800 znakov
a krátku informáciu o autorovi s uvedením titulov a jeho pôsobiska.

Ďalšie formálne náležitosti príspevku:
Citáty: vety a časti viet do kurzívy (v úvodzovkách), jedno- a viacslovné označenia bez kurzívy
(v úvodzovkách).
Autorské zásahy do exaktného citátu MUSIA byť vždy ohraničené hranatými zátvorkami
[ ], zátvorky vrátane ich obsahu NIE SÚ vysádzané v kurzíve. Pri krátení textu autor použije
symbol vyňatia originálneho textu - [ ] (hranatá zátvorka-medzera-hranatá zátvorka)
nevysádzaný !!! v kurzíve, alebo označenie ... spôsobom, aby bola skutočnosť zásahu do
pôvodného textu zreteľná.
Ak autor v citáte zdôrazňuje napr. podčiarknutím jeho zásadnú časť, uvedie následne v zátvorke
túto skutočnosť (podčiarkol P. M.) teda (podčiarkol/zdôraznil /iniciály autora zdôraznenia/) .
Úvodzovky: predné vľavo dolu, zadné vpravo hore (tesne pri písmene, bez medzery), dbať na
to, aby znaky boli z jedného fontu, pri použití kurzívy aj úvodzovky kurzívou.
Pri použití priamej reči (citovanie po dvojbodke) sú zadné úvodzovky za interpunkčným
znamienkom (bodkou, otáznikom, výkričníkom, čiarkou, trojbodkou), ak je citát uprostred vety
(je jej časťou), potom sú zadné úvodzovky pred interpunkčným znamienkom.
Osobitným typom sú tzv. vnútorné úvodzovky (používané vnútri citovaných textov), t. j.
namiesto akoby dvoch čiarok len po jednej čiarke – predné vľavo dolu a zadné vpravo hore.
Každý prepis, interpunkčné znamienka, skratky a pod. v rámci citátu by sa mali uviesť tak, ako
je to v origináli.

Zátvorky: používame okrúhle zátvorky, pričom ak je celý text v zátvorkách kurzívou, aj
zátvorky sú kurzívou (tým sa predíde zlievaniu zadnej zátvorky s posledným písmenom slova).
Pomlčka a spojovník: NEZAMIEŇAŤ si používanie pomlčky (dlhšieho znaku s medzerami)
a spojovníka (kratšieho znaku bez medzier okolo neho).
Pomlčka (ctrl + – na NumLock, alebo dvakrát spojovník, alebo klávesa alt 0150) sa používa na
označenie časového rozpätia, pričom nahrádza výraz až: v rokoch 1920 – 1955; označenie
miestneho rozpätia Bratislava – Viedeň; označenie znamienka mínus.
Miestne časti sa však v texte oddeľujú spojovníkom napr. Bratislava-Devín.
Dátumy, čísla, rozsahy:
Dátumy by sa mali uvádzať v poradí: deň, mesiac, rok s interpunkčným znamienkom za číslom
dňa (13. júna 1945).
V hlavnom texte rozpíšte čísla od 1 do 99 s výnimkou percent, jednotiek a finančných obnosov
(10 km, 3 €, 25 %).
Čísla nad 100 by sa mali uvádzať číslicami (101, 2 485), pričom medzi tisícky a stovky sa
vkladá medzera.

Citovanie:
Pre formu citácií v poznámkovom aparáte a zozname použitej literatúry sú zásadné platné
normy STN ISO 690 a ISO 690-2 – Dokumentácia, bibliografické odkazy.
Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):
LETZ, Róbert: Dejiny Slovenska IV. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010, s. 56.
– 2 alebo 3 mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách
Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):
LETZ, Róbert – MULÍK, Peter et al.: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin : Matica
slovenská, 2009, s. 63-64.
Odkaz na zborník ako celok:
BYSTRICKÝ, Valerián (ed.): Slovensko v politickom systéme Československa : Materiály z
vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava : Historický ústav SAV, 1992,
99 s.
– ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela.
Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.

– osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori,
prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
Slovenská veda : zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava
: Veda, 2001, 248 s.
Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In: PEKNÍK,
Miroslav (ed.): Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava : Veda, 2002, s. 301-317.
–

viacerí editori sa uvádzajú skratkou eds.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
LETZ, Róbert: Postavenie gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku v rokoch 1945 – 1968.
In: Historický časopis, 1996, roč. 44, č. 2, s. 262-280.
Odkaz na elektronický zdroj:
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elekronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In
Bibliografický zborník 2000 - 2001 [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136139. Dostupné na internete:< http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>
Odkaz na archívny prameň:
Meno autora. Názov konkrétnej jednotky (list, rukopis a i.). Plný názov archívu (ďalej skratka),
fond (ďalej f. skratka), CESTA k jednotke: kartón (ďalej k.), zložka/zložky, označenie finálnej
zložky, sign etc.
Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej
PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785.
Slovenská národná knižnica, Literárny archív (ďalej SNK LA), list C. Zocha P. Dobšinskému
z 9. novembra 1859, sign. 101 E 2.

Odkaz na už citovaný prameň:
LETZ, Róbert: Dejiny Slovenska IV, s. 48.

Všeobecne:
– čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom bez medzier: s. 59-64
– ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., b.
r., b. v.

– skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa
uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať
okrem strán aj číslo dokumentu.
– v prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k
príslušnému miestu vydania: Praha : Argo; Bratislava : Concordia, 1999.
– ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a
medzerou: Bratislava; Martin : Osveta, 1956.
– údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj
o rozsahu. Preklad názvu môže byť pripojený v hranatých zátvorkách.

