Citačné pravidlá Slovak Studies

1. Autori/zostavovatelia sa uvádzajú v tvare MENO PRIEZVISKO (KAPITÁLKAMI) ako prvý údaj
citačného zápisu; viacerí autori sa navzájom oddeľujú čiarkou a medzerou.
2. Autori/zostavovatelia by mali byť vymenovaní všetci; iba v prípade kolektívnych monografií,
kde je na obálke uvedené meno a skratka „a kol.“, je prípustné uviesť v citačnom zápise dané
meno a dodatok ET ALII; autori/zostavovatelia sa neuvádzajú iba pri anonymných dielach
alebo pri dielach, na ktorých sa podieľalo veľké množstvo ľudí (encyklopédie, slovníky, atď.).
3. Za autormi/zostavovateľmi nasleduje dvojbodka, medzera a názov citovaného diela;
oddeľovanie (pod)názvov by malo čo najpresnejšie kopírovať zápis uvedený v predmetnej
publikácii; za posledným (pod)názvom sa uvádza bodka a medzera.
4. Názov a všetky podnázvy diela sa uvádzajú v kurzíve len vtedy, ak nie je citované dielo
súčasťou väčšieho celku (zborníka, periodika, atď.) – v takom prípade sa uvádza v kurzíve iba
názov daného celku.
5. Po názve sa uvádzajú vydavateľské údaje – všetky miesta vydania navzájom oddelené čiarkou
a medzerou, za ktorými nasleduje medzera, dvojbodka, medzera, všetky vydavateľstvá
navzájom oddelené čiarkou a medzerou a nakoniec rok vydania – od predošlých údajov
taktiež oddelený čiarkou a medzerou.
6. V prípade citovania konkrétnych strán sa tento údaj pripája za rok vydania a je od neho
oddelený čiarkou a medzerou; čísla v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom bez medzier.
7. Okrem čísiel strán možno uviesť aj dodatočné informácie, ktoré bližšie určujú zdroj citácie,
napríklad číslo dokumentu/prílohy, upozornenie, že ide o údaj čerpaný z poznámky, atď.
8. Ročníky a čísla zborníkov/periodík sa uvádzajú arabskými číslicami.
9. Ak je dielo súčasťou väčšieho celku, uvádza sa za posledným názvom diela bodka, medzera
a slovo „In“, po ktorom nasleduje dvojbodka, medzera a citačný zápis daného celku.
10. Pri citovaní periodických publikácií sa neuvádza zostavovateľ periodika – citačný zápis začína
rovno názvom periodika (kurzívou), za ktorým sa uvádza najprv rok, potom ročník a nakoniec
číslo a strany; všetky údaje sa od predchádzajúcich údajov oddeľujú čiarkou a medzerou.
11. Pri internetových zdrojoch sa uvádza adresa medzi lomené zátvorky – < >.
12. Pri uvádzaní archívnych zdrojov je potrebné vytvoriť zápis umožňujúci ich čo najjednoduchšie
dohľadanie.
13. Skrátený zápis môže mať viacero tvarov; základný pozostáva z priezvisk
autorov/zostavovateľov (KAPITÁLKAMI; oddelených od seba čiarkou a medzerou, pričom za
posledným nasleduje dvojbodka a medzera), ďalej hlavného názvu (kurzívou), po ktorom
nasleduje čiarka, medzera a rozpätie strán (ak je dielo súčasťou väčšieho celku, ten sa už
neuvádza); druhou možnosťou je vytvoriť pre dané dielo vlastnú skratku (kurzívou) a uviesť
ju pri prvom citačnom zápise za názvom diela v nasledujúcom tvare: (=skrátený názov);
treťou možnosťou je používanie slova ibidem, ak ide o dielo, ktoré bolo uvedené v predošlej
poznámke.
14. Skratky sa uvádzajú v nasledujúcich tvaroch: strana/strany = p./pp., číslo = n., ročník/časť =
vol., porovnaj = cf., editor = ed., editori = eds., nasledujúce strany = s (priamo za číslom
strany, teda bez medzery = p. 10s), neuvedené miesto vydania = s. l., neuvedený vydavateľ =
s. n., neuvedený rok vydania = s. a., pod heslom/slovom = s. v., dokument = doc.
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