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Wskazówki dla autorów (Slezský sborník) 

 

 

Przyczynki w j. czeskim, angielskim, niemieckim lub polskim przyjmowane są do recenzji, a 

o ich opublikowaniu w periodyku decyduje zespół redakcyjny. 

 

Artykuły proszę przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: slsb@szmo.cz lub tradycyjną pocztą 

(wyłącznie na CD lub DVD) na adres: Slezské zemské muzeum, Redakce Slezského 

sborníku, Tyršova 1, 746 01, Opava 

 

 

Podział tekstu: 

 

1. Tytuł w języku tekstu 

2. Personalia autora 

3. Abstrakt (w j. angielskim razem z angielskim tytułem tekstu) 

4. Słowa kluczowe (w j. angielskim, max. 10 słów, proszę stosować cudzysłów, np. „Key 

words”). 

5. Właściwy tekst 

6. Streszczenie (angielski, dla obcokrajowców czeski) 

 

Abstrakt: 

 

-abstrakt: przetłumaczony na j. angielski lub w formie czeskiego podkładu do tłumaczenia na 

j. angielski, o maksymalnej długości pół normowanej strony (30 linijek po 60 znaków = 1800 

znaków ze spacjami). 

 

 

Streszczenie: 

  

-streszczenie: przetłumaczony na j. angielski lub w formie czeskiego podkładu do 

tłumaczenia na j. angielski o maksymalne długości pół normowanej strony (30 linijek po 60 

znaków = 1800 znaków ze spacjami). 

 

 

Tekst: 

 

-zapisany w aplikacji WORD lub innym kompatybilnym wariancie: DOC, DOCX lub RTF 

-napisany w języku czeskim, angielskim, niemieckim lub polskim 

-proszę nie używać formatowania, nie dzielić sylab na końcu linijek 

-czcionka: Times New Roman 12 – odstęp 1,5 wiersza – margines 2,5 cm (automatyczny w 

WORDZIE) 

 

-przypisy dolne na konkretnej stronie 

-automatyczne generowanie przypisów – w narzędziach WORDA w okienku „WSTAW” i 

dalej „ODWOŁANIE” (starsza wersja tekstowego edytora WORD), jak również 

„ODWOŁANIA” i „WSTAW PRZYPIS DOLNY” (WORD 2007) 

-przypisy układają się za znaki interpunkcyjne  

 

-w tekście używa się słownie numerów od 1 do 9, kolejne za pomocą cyfr np. 10, 100, 1000 
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-cudzysłów używa się w następującej formie „przyjemny” 

-proszę nie stosować spacji po nawiasach i myślnikach, poprawny wariant to: (1467-1476) 

-w recenzji i informacji o literaturze zawsze ujmuje się ISBN czy ISSN danej publikacji 

 

Sposób cytowania: 

 

-według Czeskiego czasopisma historycznego (Český časopis historický) 

 

 

Przykłady: 

 

Pierwszy odsyłacz do dzieła: 

Książka: 

Tomasz JUREK, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), 

Kraków 2006, s. 128. 

Praca zbiorowa: 

Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller 

Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, Hrsg. von Joachim 

BAHLCKE, Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte Band 11, Köln – Weimar – 

Wien 2005. 

Studia w książce/Praca zbiorowa: 

Tomasz JUREK, Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII-XIV w., in: Genealogia. Władza i 

społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, ed. A. Radzimiński i J. Wroniszewski, Toruń 1999, 

s. 7-27. 

Studia w czasopiśmie: 

Kazimierz ORZECHOWSKI, Przyczynek do genezy pokoju krajowego Macieja Korwina 

1474 r., Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 42, 1987, s. 185-198. 

Źródło drukowane: 

Descripcio tocius Silesie et civitatis regie Vratislaviensis per m. Bartholomeum Stenum. 

Barthel Steins Beschreibung von Schlesien und seiner Hauptstadt Breslau. Scriptores rerum 

Silesiacarum. Band XVII, ed. Hermann Markgraf, Breslau 1902, s. 40. 

Źródło archiwalne:  

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Księstwo Głogowskie – akta (Rep. 24), sign. 53 

(Constitution undt Ordnung wegen Haltung der Gräntzen zwischen dem Königreich Pohlen 

und Glogischen Fürstenthumb Anno 1528), f. 4r. 

 

Przy powtarzaniu odsyłaczy do dzieła:  

Książka: 

T. JUREK, Dziedzic Królestwa Polskiego, s. 128. 

Praca zbiorowa: 

Historische Schlesienforschung, s. 321. 

Studia w książce/ Praca zbiorowa 

T. JUREK, Rotacja elity dworskiej, s. 19. 

Studia w czasopiśmie: 

K. ORZECHOWSKI, Przyczynek do genezy pokoju krajowego, s. 188. 

Źródło drukowane:  

SRS XVII, s. 57. 

Źródło archiwalne:  

AP Wr., sign. 53, f. 5v. 
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Użyte skróty: 

 

folio: f. 

Herausgeber: Hrsg. 

inventární číslo: inv. č. 

karton: kart. 

recta: r 

redaktor: red. 

signatura: sign. 

strana: s. 

versa: v 

vydavatel / editor: ed. 

vydavatelé / editoři: edd. 


