Informacja dla autorów „Dziejów Najnowszych”
Redakcja zwraca siê do wszystkich autorów o stosowanie nastêpuj¹cych rygorów, dotycz¹cych formy tekstów nadsy³anych do druku w naszym piœmie:
1. Wszystkie teksty nale¿y sk³adaæ na dyskietkach w formacie PC lub MAC oraz w dwu
egzemplarzach, przepisanych wed³ug obowi¹zuj¹cych norm: na stronie po 30 wierszy po
ok. 60 znaków, z marginesem z lewej strony szerokoœci 4–5 cm. Poprawki i uzupe³nienia
powinny byæ ograniczone do minimum i nie mog¹ przekraczaæ trzech na jednej stronie; nie
stosujemy ¿adnych podkreœleñ.
2. Uk³ad pierwszej strony artyku³u i artyku³u recenzyjnego (tj. obszerniejszej, polemicznej
recenzji) powinien wygl¹daæ nastêpuj¹co: z lewej strony u góry imiê i nazwisko autora oraz
dok³adny adres, poni¿ej tytu³ na œrodku strony (na osi). Wszystkie te elementy nale¿y pisaæ pismem tekstowym, nie zaœ samymi wielkimi literami.
3. W recenzji ponad tekstem nale¿y umieœciæ kolejno: imiê (w formie rozwiniêtej) i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytu³ i ewentualnie podtytu³ (wed³ug strony tytu³owej); jeœli
recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule nale¿y podaæ imiê i nazwisko redaktora;
nastêpnie — w przypadku pracy wielotomowej — liczbê tomów lub czêœci (np. t. I–II) cyframi
rzymskimi i dalej: miejsce i rok wydania, nazwê wydawcy, na ostatnim miejscu liczbê stron.
Imiê i nazwisko autora recenzji — na koñcu tekstu z prawej strony (oraz dok³adny adres).
4. Teksty do dzia³u „¯ycie naukowe” zawieraj¹ tytu³ (na osi); podpis autora jak w recenzji.
5. Wspomnienia poœmiertne: w tytule imiê i nazwisko osoby, której tekst dotyczy, pod nim
w nawiasach dok³adne daty ¿ycia; podpis autora jak w recenzji.
6. Przypisy nastêpuj¹ w maszynopisie po tekœcie zasadniczym, od nowej strony. Numery
przypisów nale¿y umieszczaæ we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wciêciem
akapitowym. Odnoœniki do przypisów w tekœcie s¹ umieszczane przed kropk¹ koñcz¹c¹ zdanie
(z wyj¹tkiem, gdy koñczy je skrót: w. — wiek lub r. — rok) albo przed przecinkiem wewn¹trz
zdania (z wyj¹tkiem, gdy musz¹ byæ umieszczone miêdzy s³owami, których nie oddziela przecinek).
7. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjête skróty (np. itp., m.in., rkps, mps,
t., z., etc.), a tak¿e z regu³y: r. (rok) i w. (wiek), inne w miarê potrzeby. Nazwy miesiêcy podajemy cyfr¹ rzymsk¹ wówczas, gdy wystêpuj¹ wraz z dniem i rokiem (bez oddzielaj¹cych je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu s³ownym (16 V 1935 r.; 16 maja; w maju 1935 r.).
8. W przypisach stosujemy skróty jak w punkcie 7., dopuszczalne s¹ tak¿e inne skróty, przyjête w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaœnieniem znaczenia
w pierwszym przypadku ich zastosowania. Tytu³y czasopism i serii wydawniczych piszemy w cudzys³owie; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku
— w: (bez nawiasów prostok¹tnych). Tomy i roczniki periodyków i innych publikacji podajemy
cyframi rzymskimi; zeszyty, numery i czêœci — arabskimi.
9. Wszystkie nades³ane do redakcji teksty odbiegaj¹ce swoj¹ zewnêtrzn¹ form¹ od powy¿szych zasad bêd¹ zwracane autorom do w³aœciwego przygotowania i ponownego przepisania.
10. Redakcja prosi o do³¹czenie do artyku³ów streszczeñ o objêtoœci 1 strony maszynopisu
na tej samej dyskietce co artyku³.

