Informace pro autory časopisu Soudobé dějiny o publikačních podmínkách
a úpravě rukopisu
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Rozsah publikovaných hlavních statí je poměrně volný. Standardně činí kolem třiceti
normostran, neměl by však být kratší než 10 stran a delší než 50 stran. U recenzí by měl
být rozsah v rozmezí 4–10 normostran, výjimečně v odůvodněných případech delší.
Anotace mají rozsah 1–2 normostrany. U příspěvků v dalších rubrikách není rozsah
stanoven, měl by však být přiměřený charakteru a možnostem časopisu.
Honoráře vyplácíme v rozsahu 200–300 Kč (podle kvality) za tiskovou stranu u hlavní
statě (dvě tiskové strany tvoří zhruba tři normostrany), zpravidla 300 Kč za tiskovou
stranu u recenze, kolem 130 Kč (podle náročnosti) za tiskovou stranu u edice
dokumentu a zpravidla 500 Kč za jednu anotaci. U příspěvků v ostatních rubrikách
(Materiály, Memoáry, Diskuse, Kronika) činí honoráře zpravidla 180 Kč za tiskovou
stranu. Pro vyplacení honorářů potřebujeme znát adresu trvalého bydliště, rodné číslo a
číslo bankovního účtu autorů.
Rukopisy v elektronické formě prosím zasílejte na e-mailovou adresu redakce
drapala@usd.cas.cz.
Poznámkový aparát připojte pokud možno na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za
celým textem.
V odkazech na archivní fondy a sbírky dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a
jeho umístění (při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), název a značka fondu
(sbírky), signatura, název nebo popis dokumentu.
V odkazech na publikovanou literaturu dodržujte toto pořadí údajů: Monografie:
Jméno autora /v pořadí: PŘÍJMENÍ [verzálkami], křestní jméno [při opakovaném
výskytu iniciála]/ – spoluautoři /ve stejné podobě/: Název: Podnázev /kurzivou/. Místo
vydání, nakladatel rok vydání, /případně/ citovaná strana či rozmezí stran. Stať ze
sborníku: Autor/autoři stati /viz výše/: Název: Podnázev. In: Editor sborníku /obdobně
jako u autora monografie/ (ed.): Titul: Podtitul sborníku. Místo vydání, nakladatel rok
vydání, rozmezí stran stati, cit. strana. Stať z časopisu: Autor stati /viz výše/: Název:
Podnázev. In: Název časopisu, ročník, číslo (rok), rozmezí stran stati, cit. strana. Článek
z denního tisku: Autor článku /viz výše/: Název: Podnázev. In: Název novin, (datum
vydání), rozmezí stran, cit. Strana.
U studií a dalších článků uvítáme doprovodný obrazový materiál (fotografie,
reprodukce dokumentů, mapky apod.), opatřený příslušnými popiskami. V popiskách by
měly být uvedeny informace o zdrojích použitých ilustrací. Obrazový materiál je možné
zasílat či předávat v elektronické formě (e-mailem, na elektronických nosičích) nebo v
materiální podobě.
K textu studií a článků prosím připojte resumé v rozsahu 15–30 řádek pro překlad do
angličtiny.
U recenzí a anotací uveďte ještě další údaje o původcích (překladatel, editor, autor
úvodu a doslovu, ilustrátor atd.) a o publikaci (např. vydavatel, liší-li se od nakladatele;
edici, rejstříky, bibliografie atd.).
Pro informace o autorech příslušného čísla časopisu uveďte: rok narození a stručné
sdělení o své odborné činnosti (aktuální zaměstnání, oblast specializace, případně názvy
Vašich profilových publikací s místem a rokem vydání).
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Autoři textů publikovaných v Soudobých dějinách mají nárok na autorský výtisk (v
případě hlavních statí dva výtisky) příslušného čísla časopisu, který obdrží poštou nebo
si jej mohou vyzvednout v redakci časopisu.

