Pokyny pre autorov príspevkov
medzinárodného sympózia INFOS 2015
14. – 17. 4. 2015

Vážení prispievatelia,
všetky odborné príspevky prezentované na medzinárodnom sympóziu INFOS 2015 budú po jeho konaní
v termíne od 14. – 17. apríla 2015 následne publikované v recenzovanom zborníku vydanom
v elektronickej forme a uverejnenom online na portáli InfoLib: www.infolib.sk
Pre urýchlenie a skvalitnenie redakčnej práce venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom
pri zostavovaní Vašich príspevkov.

Plné texty odborných príspevkov do zborníka INFOS 2015 a prezentácie
zasielajte v elektronickej podobe na adresu:
Mgr. Jitka Kmeťová
podpredsedníčka SSKK, riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice pri EU v Bratislave
Tel. 02/67291150, E-mail: jitka.kmetova@euba.sk
V prípade zasielania väčších súborov odporúčame ich zaslanie prostredníctvom služby Úschovna.cz
http://www.uschovna.cz


Termín pre zaslanie plných textov príspevkov do zborníka: 31. marec 2015



Termín pre zaslanie prezentácií pred konaním sympózia:

10. apríl 2015

Pokyny pre formálnu úpravu príspevkov:
Formát príspevku
 .rtf, .doc
 veľkosť písma č. 12, typ písma Times New Roman
 nevkladajte čísla strán, záhlavia, päty, logá alebo identifikátory
 používajte čo najmenej formátovania, tzn. žiadne odstavce alebo špeciálne odrážky; členenie textu
označte jednoduchými prvkami: nadpisy tučné (bold), citácie kurzívou a úvodzovkami.
Pri rozsiahlejších príspevkoch je možné použiť podnadpisy (tučné), alebo oddeliť obsahovo
súvisiace časti textu prázdnym riadkom
 zarovnanie textu vľavo
Meno autora a jeho pracovisko
 meno autora vo formáte Priezvisko, Meno umiestnite pod názov príspevku; viacerí autori
príspevku: uveďte ich v abecednom poradí, jednotlivé mená oddeľte pomlčkou
 pracovisko autora (napr. knižnica, univerzita, alebo iná inštitúcia, e-mail) umiestnite pod menom
autora
 neuvádzajte pracovnú pozíciu alebo tituly autora/autorov
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Abstrakt
 rozsah: 5-8 riadkov v slovenskom (českom) a anglickom jazyku
 písmo nadpisu (v znení Abstrakt, Abstract): 11 bodov, tučné
 písmo textu abstraktu: 10 bodov, obyčajné
Kľúčové slová
 pod abstraktom vypíšte niekoľko kľúčových slov (1-2 riadky) v slovenskom (českom)
a anglickom jazyku (v abecednom poradí)
 písmo nadpisu (v znení Kľúčové slová, Keywords): 11 bodov, tučné
 písmo textu kľúčových slov: 10 bodov, obyčajné
Grafické prvky
 grafické prvky (tabuľky, grafy, schémy, ilustrácie, obrázky a pod.), prosím, nevkladajte priamo
do textu, ale posielajte samostatne ako prílohu
 grafické prvky a fotografie posielajte napr. vo formáte .jpg, .png, .gif alebo .tif s uvedením
informácie, kde v texte majú byť umiestnené
 pre grafické prvky a obrázky odporúčame minimálne rozlíšenie 200 - 350 dpi; v prípade nižšieho
rozlíšenia nie je možné zabezpečiť ich zverejnenie v zodpovedajúcej kvalite
 Vzor:
Obrázok 1: Logo sympózia
Bibliografické odkazy
 písmo textu: 11 bodové, obyčajné
 bibliografické odkazy uvádzajte na konci príspevku podľa platnej normy. Nezávisle na
odkazovanie v texte alebo ich uvedenia v podobe prílohy, prosím, použite číslovaný zoznam
v štýle „Bibliografia“(zoznam zoraďte abecedne).
Jazyková úprava
 za jazykovú a gramatickú úpravu príspevku zodpovedá autor
Rozsah príspevku
 odporúčaná dĺžka príspevku: maximálne 15 strán vrátane schém, obrázkov, tabuliek a príloh
 jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

Kontakt pre otázky súvisiace s grafickou úpravou príspevkov do zborníka INFOS:
Mgr. Henrieta Gábrišová
členka celoslovenského výboru SSKK, vedúca oddelenia metodiky Univerzitnej knižnice v Bratislave
Tel. 02/20466525, E-mail: henrieta.gabrisova@ulib.sk

Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na skoré stretnutie

Organizačný výbor sympózia INFOS 2015
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