
Sborník „Královédvorsko“ – formální úprava příspěvků  (sestavil Jiří Šíl)

A) úprava textu

- text je odevzdáván v souborech vytvořených textovými editory MS Word 6.0/95 a vyšší nebo Open Office 1.0 a vyšší (přípony .doc, .rtf, .sxw, .odt.)

- písmo Times New Roman, Arial nebo Book Antiqua, velikost 12, nadpisy tučně, doslovné citace kurzívou, styl „Normální“, nepoužívat funkci podtrhávání

- zarovnání odstavce doleva nebo do bloku, řádkování 1,5

B) rozsah a náležitosti textu

- 1 normostrana představuje 30x60=1800 znaků

- studie 10-20 stran zdrojového textu, materiálové a výroční články 0,5 – 5 stran; studie jsou opatřeny krátkým resumé na konci textu před seznamem příloh.

C) poznámkový aparát

Poprvé vždy citovat plným jménem, plným názvem, u archivních pramenů nezkráceným názvem instituce a fondu, při více autorech uvádět první tři a oddělovat 

jejich jména pomlčkami. Pokud autor není uveden nebo znám, psát KAPITÁLKAMI první slovo v názvu. Pokud není autor uveden , ale je znám, uvést jeho jméno 

[v hranatých závorkách]. Další citace pramene mohou uvádět zkráceně název archivu a fondu. Doporučuje se způsob zkrácené citace uvést v závorce za první citaci, 

aby bylo mimo jakoukoliv pochybnost, ke kterému odkazu zkrácená citace náleží. Pokud archivní fond není uspořádán, uvádíme pouze známé údaje a po nich 

poznámku „neuspořádáno“ oddělenou čárkou.

U  studií  vytvářet  číslovaný  poznámkový  aparát  pod  čarou.  V textu  automatický  odkaz  na  poznámku  horním  indexem.  Pouze  v případě,  že  textový  editor  funkci 

automatického vkládání poznámek neobsahuje, umístit  číslované odkazy na konec dokumentu za vlastní text příspěvku. U kratších článků stačí krátký seznam 

literatury, popř. pramenů na konci. V takovém případě se zásadně se přednostně uvádí seznam pramenů, literatura až na druhém místě.
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- citace monografických publikací

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název monografické publikace, Místo vydání: vydavatel, Rok vydání, s. < číslo stránky nebo rozsah stran >

příklad:

VITÁK, Antonín Konstantin. Dějiny královského věnného města Dvora Králové nad Labem. Praha: vlast. nákl., 1867, s. 204; TÝŽ: Vácslav Hanka a Rukopis  

Královédvorský. K oslavě padesátileté památky Rukopisu královédvorského. Praha: vl. nákl., 1867, s. 52-59.

- citace článků v periodických publikacích typu ročenek a kvartálnků – s průběžně číslovanými stránkami

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název časopiseckého příspěvku, Název periodické publikace,  roč. <pořadové číslo ročníku>, Rok vydání, s. <číslo stránky nebo rozsah stran>

příklad:

NOVÁK, Václav: Frant. Antonín hrabě Sporck jako hospodář a vrchnost panství Choustníkova Hradiště: K dvoustému výročí jeho smrti. Časopis pro dějiny venkova,  

roč. 25, 1938, s. 19, 80-81.

VNITŘEK spilky při parostrojním pivovaře p. Fr. Klazara ve Dvoře Králové. Kvas, roč. 19, 1891, s. 355-356.

- citace článků v novinách

PŘÍJMENÍ, Jméno /nebo: novinová značka a za ní celé jméno[v hranatých závorkách]/. Název novinového příspěvku, Název periodické publikace  Rok vydání, roč. 

<pořadové číslo ročníku>,č. číslo vydání, s. <číslo stránky nebo rozsah stran>

příklad:

PRASEK, Vincenc. Olomouc Velehradem? Našinec, roč. 43, 1907, č. 20, nestránkováno (s.1).

P. [PRASEK, Vincenc]. Velehrad je „Pa-Velehradem“. Našinec, roč. 43, 1907, č. 108, 109, 110, nestr.

- citace článků ve sbornících a částech monografických publikací

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku ve sborníku nebo kapitoly monografie, In: Název neperiodické publikace nebo monografie, svazek <pořadové číslo svazku>, 

Místo vydání: vydavatel, Rok vydání, s. <číslo stránky nebo rozsah stran>

příklady:
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BOUZA, Erik – VAŇKOVÁ, Věra: Žírečská kronika. In: Krkonoše/Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 6, Trutnov: Muzeum Podkrkonoší, 1972, s. 157.

KYLOUŠEK, František: Choustníkovo Hradiště. In: Místopis soudního okresu Královédvorského. Dvůr Králové n. L.: Vlastivědná komise, 1937, s. 49-53.

- opakovaná citace literatury

a) přímo následující po předchozí stejné

Tamtéž, s. <číslo stránky nebo rozsah stran>

 

b) dále v poznámkovém aparátu

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název…, s. <číslo stránky nebo rozsah stran>

nebo

PŘÍJMENÍ, Jméno. c .d., s. <číslo stránky nebo rozsah stran>

příklad:

BOUZA, Erik – VAŇKOVÁ, Věra: Žírečská kronika ..., s. 157.

BOUZA, Erik – VAŇKOVÁ, Věra: c.d. ..., s. 157.

- citace nepublikovaného textu

Je stejná jako u publikací, pouze odpadá uvedení vydavatele a uvádí se (v závorce místo uložení textu, u soukromých osob, pokud si nepřejí opak, též adresa)

příklady:

BRYCHTA, Jaroslav. Dvorští a jejich várečné právo (též pod názvem Královédvorští  sousedé a jejich právovárečné právo). [Dvůr Králové n. L.] Verdek 1989, 

nestránkováno. (uloženo v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem)

ŠÍL, Jiří. Přepis rozhovoru, vedeného dne 26. 5. 2003 s Jaroslavem Tyčem, bývalým sládkem pivovaru ve Dvoře Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem 2003. 

7 s. (v archivu autora)
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- citace hypertextového dokumentu staženého z internetu

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název dokumentu, Místo vydání Rok vydání (pokud je známo), internetový odkaz na umístění dokumentu [staženo <datum stažení ve tvaru: 

dd.mm.rrrr>] 

příklady:

ŠÍL, Jiří. Výběrová bibliografie vlastivědy Královédvorska. Dvůr Králové n. L. 2001, http://jisil.wz.cz/public/Kralovedvorsko_bibl2001.doc [staženo 20.9. 2004].

PIVOVAR Trutnov, http://www.krakonos.vyrobce.cz/historie.htm [staženo 20.9. 2004].

- citace archivních pramenů

Název instituce, fond <název fondu i s časovým rozsahem>, karton /kniha, fascikl, mapa/ <číslo evidenční jednotky>, signatura (pokud je) <číslo signatury>, 

inventární číslo <číslo inventární jednotky>.

příklady:

Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA Zámrsk), fond F. Klazar – parostrojní pivovar Dvůr Králové nad Labem 1800 – 1948 (1949-1955), karton 2, i. č. 28; 

karton 4, inv. č. 71.

Státní okresní archiv v Trutnově (dále SOkA Trutnov), fond Archiv města Dvůr Králové nad Labem 1945-1990, Kronika města Dvora Králové nad Labem (dále 

DknL) 1960 – 1982, nestránkováno.

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem (dále MM DKnL), sbírka písemností a tisků (PT), sign. PT 5218, PT 5219a, PT 5219b – dva plány datované r. 1890.

Městský úřad ve Dvoře Králové (dále MÚ DKnL), kronika města DKnL za rok 2001 – přílohy; kronika přístupná na http://www.mudk.cz/ [staženo 20.9. 2004].

- zkrácená citace archivních pramenů

Ustálená zkratka názvu instituce, Zkrácený název fondu, zkratka evidenční jednotky <číslo evidenční jednotky>, zkratka signatury <číslo signatury>, zkratka 

inventární jednotky číslo <číslo inventární jednotky>.

příklady:

SOA Zámrsk, F. Klazar, karton 4, inv. č. 68. 

Tamtéž, karton 6, inv. č. 97. 

SOkA Trutnov, ONV Trutnov 1945-1991, soubor plánů z let 1939-1941, nezařazeno.

MÚ DKnL, archiv Odboru výstavby a územního plánu (dále stavební archiv).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) Obrazové a grafické přílohy
Číslované popisky příloh umístit na konec textového dokumentu s uvedením zdroje. Popsat i i dodané obrazové soubory nebo alespoň očíslovat.

Citace zdroje se řídí pravidly pro citaci archivních pramenů.

Obrazové materiály v elektronické podobě vzdat ve formátu TIFF (nekomprimovaný formát) JPG, BMP nebo GIF, rozlišení optimálně 300 dpi, nejméně 150 dpi. 

Tabulky a grafy odevzdat v MS Excel. Databázová data ve formátu souborů MS Access nebo DbaseIV.

Fotografie ve formátu 9 x 13 cm a vyšším (vyjma nestandardních rozměrů – např. 6 x 6 cm). Nezapomenout popsat nebo očíslovat tužkou z druhé strany.
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