Szerk esztő ség i

közlem ények

A Sic Itur ad Astra szerkesztői a folyóiratban publikálni szándéko
zó szerzőktől a következőket kérik:
1. A publikálni kívánt tanulmány, recenzió, könyvismertetés stb.
két kinyomtatott példányát juttassák el a szerkesztőkhöz.
2. A szerkesztőkkel való egyeztetés után egy floppy lemezen küld
jék el az anyagot, figyelembe véve az alábbiakat:
- a dolgozatot lehetőség szerint ne, vagy csak nagyon kis mérték
ben szerkesszék meg,
- a dolgozatban Times New Román CE (vagy H-Times New
Román) betűtípust használjanak,
—a keresztneveket ne rövidítsék, kivéve azoknál a szerzőknél (pél
dául E. H. Carr), akik maguk sem tüntetik fel munkáikban,
—folyamatos számozással készítsék el a dolgozat végére kerülő
jegyzeteket,
—egységes jegyzetelési rendszert kövessenek, a szerkesztők által
megadott sablon alapján.
- kérjük, hogy a szakmunkákra mindig eredeti nyelven hivatkozza
nak, ellenkező esetben jelöljék meg a munka fordítóját.
3. A Sic Itur ad Astra által támogatott módszer az ún. szerzőévszám jegyzetelés. Eszerint a jegyzetekben csak az említett két
adat jelenik meg, a teljes le-írást pedig a bibliográfia tartalmazza.
Az oldalszám után nem szükséges „o.” vagy „p.” betűt tenni.
pl. a jegyzetben:
RÁNKI, 1981. 55.
irodalomjegyzékben:
RÁNKI

1981

RÁNKI

György: Gazdaság és külpolitika. Budapest,

Magvető, 1981.

1988

György: A Harmadik Birodalom árnyéká
ban. Budapest, Magvető, 1988.

RÁNKI

Ez alól egyetlen kivételt a levéltári források jelentenek, melyekre a
következőképpen hivatkozunk a jegyzetekben:
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A forrás címe, [levél esetén: X levele Y-nak (Keltezés helye, idő
pontja.)] Levéltári jelzet.
A Sic Itur ad Astra által támogatott bibliográfiai leírás:
a, hivatkozás e g y szerző munkájára
Rövidítés
Kiadási év Szerző : A könyv címe [kurziválva]. Kötet száma.
Kiadás száma. Kiadás helye, kiadó, kiadási év. (So
rozatcím sorozati szám)
pl.: KÖRÖSÉNYI
1993
KÖRÖSÉNYI András: Pártok és pártrendszerek. Buda
pest, Századvég, 1993.
KOSÁRY
1994
KOSÁRY Domokos: A Görgey-kérdés története. 2. köt.
Budapest, Osiris - Századvég, 1994.
megjegyzés: A szerzőknek mindig csak a vezetéknevét kell
kiskapitálissal kiemelni.
b, hivatkozás e g y szerkesztő által összeállított munkára:
Rövidítés
Kiadási év A könyv címe [kurziválva]. Szerk.: NÉV. Kiadás he
lye, kiadó, kiadási év.
pl.: Richter
1990
Ellenzéki kerekasztal — portrévázlatok —. Szerk.:
Richter Anna. H. n., Ötlet, 1990,
Mezey
1996
Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: MEZEY Barna. 2.
kiad. Budapest, Osiris, 1996.
megjegyzés: Amennyiben egy adat nincs feltüntetve a könyv
ben, a szerzők használják a h. n. (helymegjelölés nélkül), é. n.
(év nélkül), k. n. (kiadó nélkül) stb. rövidítéseket a hiány jelzé
sére. A „szerk,:” rövidítést mindig a kötet nyelvén kell megadni.
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c, hivatkozás egy tanulmánykötetben megjelent írásra:
Rövidítés
Kiadási év
A TANULMÁNY SZERZŐJE: A tanulmány címe. In: A
tanulmánykötet címe [kurzi válva]. Szerk.: A SZER
KESZTŐ NEVE. Kiadás helye, kiadó, kiadás éve. (So
rozatéini, sorozati szám.) Oldalszám.
pl.: OWEN
1993
OWEN, Bemard: A szavazási mód hatásai és a kelet
európai választások. In: A többpártrendszerek kialaku
lása Kelet-Közép-Európában 1989—1992. Szerk.: BI
HARI Mihály. [Budapest], Kossuth, 1993. 43—45.
LOM AX

1998

Lomax, Bili: A tranzitológia válsága. A kelet-európai
változások és a tranzitológia elmélet. In: Rendszervál
tás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet
európai átalakulás történetéből. Szerk.: KRAUSZ Ta
más. Budapest, Napvilág, 1998. 307—308.
megjegyzés: Amennyiben egy, a könyvben fel nem tüntetett ada
tot ki lehet deríteni máshonnan, akkor [szögletes zárójellel] cél
szerű azt jelezni.
d, hivatkozás folyóiratban megjelenő tanulmányra:
Rövidítés
Megjelenési év
SZERZŐ: A tanulmány címe. In: A folyóirat
címe, évfolyam. (Megjelenési év) Megjele
nési szám. Oldalszám.
pl.: Szilágyi
1978
SZILÁGYI Domokos: Az önismeret iskolája. In: Ko
runk, 37. (1978) 2. sz. 116-117.
ACZÉL
1998
ACZÉL Endre: A három (párt)vezér. In: Mozgó Világ,
24. (1998) 4. sz. 45-^18.
megjegyzés: Amennyiben a lap folyamatosan számozza oldalait
egy évfolyamon belül, a megjelenési számot nem szükséges fel
tüntetni.
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e, hivatkozás napilapban megjelenő cikkre:
Rövidítés
Megjelenés éve
S z e r z ő : A cikk címe. In: A napilap címe,
évfolyam. (Megjelenési dátum) Megjelené
si szám. Oldalszám.
pl.: Kun
1998
Kun Miklós: Sztálin árnyékában. „Pártutasításra nő
sültem...” In: Magyar Nemzet, 61. (1998. november
28.) 279. sz. 16.
CSAPODY
1999
CSAPODY Tamás: Alezredes a fegyelmi bírák előtt. In:
Magyar Hírlap, 32. (1999. január 28.) 23. sz. 7.
megjegyzés: A bibliográfiákat célszerű forrásokra és feldolgozá
sokra osztani, minden esetben fel kell tüntetni a felhasznált le
véltári állagokat is.
A bibliográfia elkészítéséhez további hasznos információkat
nyújtanak:
János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest,
Osiris, 1996. 121-149.
ECO, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? [Budapest],
Gondolat— Kairosz, 1996.
Fons, 2. (1995) 2. sz. 259-267.
GYURGYÁK
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