ZASADY TESKTOWE BIULETYNU HISTORYCZNEGO FAX HISTORICA
ZASADY OGÓLNE
1. Teksty należy składać w formie elektronicznej w programie Microsoft Word
lub OpenOffice Document.
2. Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób: czcionka Cambria,
12 punktów interlinia 1,5, wyjustowany. Nie stosuje się wyróżnień (podkreśleń,
pogrubień, wyśrodkowań, rozstrzeliwania tekstów). Marginesy powinny
wynosić 2,5 cm z każdej strony. Tekst należy zapisać w rozszerzeniu *.doc lub
*.docx
4. Objętość tekstu powinna wynosić co najmniej 0,5 arkusza kancelaryjnego
(20 000 znaków).
5. Układ pierwszej strony artykułu: w lewym górnym roku należy podać
imię/imiona i nazwisko Autora oraz afiliację.
6. Stosujemy przypisy dolne. Powinny one być sformatowane w następujący
sposób: czcionka Cambria, 9 punktów, interlinia 1, wyjustowany. Odnośniki do
przypisów w tekście głównym powinny być umieszczone przed kropką kończącą
zdanie (wyjątek stanowi zdanie, które kończy się skrótem: r. - rok) bądź
przecinkiem w środku zdania.
7. W tekście nie stosuje się skrótów – takich jak r. (rok, roku), np. (na przykład),
w. (wiek, wieku). Miesiące podajemy słownie. Imiona osób, które wzmiankujemy,
powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. Tytuły dzieł powinny być
zapisywane kursywą, podobnie jak cytowane fragmenty źródeł.
8. W tekście przypisów z kolei, stosujemy skróty w polskiej wersji, jak na
przykład r., w., np., itp. Odniesienia do cytowanych wcześniej opracowań i źródeł
należy podać w wersji polskiej (odpowiednio: tamże, tenże, taż).
9. W przypisach stosujemy skrócony zapis bibliograficzny, tzn. bez podawania
wydawnictwa

oraz

ilości

wydań.

Poszczególne

elementy

zapisu

bibliograficznego należy oddzielić przecinkiem. Pierwszy opis bibliograficzny

powinien być zapisany w całości, a z każdym kolejnym zastosowany zwięzły
skrót.
10. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych
ponosi Autor.
11. Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na
publikację tekstu w dotychczasowej postaci lub może skutkować nie przyjęciem
tekstu do wydania.
12. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji
bez podania przyczyny.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Konstrukcja przypisów
Pozycje zwarte:
J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi,
palatyn Węgier i
namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012, s. 150-152.
J. Sperka Władysław książę opolski…, s. 11-17.
Tamże, s. 18.
Artykuł w pracy zbiorowej:
W. Gojniczek, Upadek rodziny Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu
kanclerza Jana Czelo z
Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem [w:] Szlachcic na
Górnym Śląsku. Relacje
między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX
wiek), Red. J.
Brnovjak, W. Gojniczek, A. Zaricky, Katowice-Ostrava, 2011, s. 137-139.

W. Gojniczek, Upadek rodziny Czelów…., s. 142-143
Artykuł w czasopismach:
A. Kubica, Franciszek Michejda wobec polskiej sprawy narodowej na Śląsku
Cieszyńskim u schyłku
XIX wieku, „Szkice archiwalno-historyczne” 2012, nr 9, s. 45.
A. Kubica, Franciszek Michejda wobec…, s. 50.
Tamże, s. 53.

