Pokyny pre autorov
Časopis Musicologica Slovaca vychádza dvakrát do roka. Publikuje pôvodné príspevky
z hudobnej histórie, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy. Redakcia predkladá
štúdie na posúdenie jednému lektorovi, v prípade interdisciplinárneho zamerania príspevku
podľa zváženia dvom lektorom. O prijatí štúdie na publikovanie rozhoduje redakcia na
základe lektorských posudkov a rozhodnutia redakčnej rady časopisu do troch mesiacov od
doručenia príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
Príspevky prosíme zasielať na adresu redakcie v elektronickej forme v textovom editore
Word. Poznámky sa uvádzajú pod čiarou, rozsiahlejšie materiálové prílohy sa pripájajú za
príspevok. V prípade vkladania materiálových ukážok priamo do textu štúdie (noty, obrázky,
grafy, tabuľky) prosíme zaslať jednu verziu príspevku s vloženými ukážkami, druhú verziu
v úprave bez ukážok, s označeným miestom ich vloženia, a ukážky zaslať osobitne. Obrázky
prosíme posielať v kvalite 300 dpi vo formáte jpg, tiff, pdf.
Rozsah štúdií vrátane poznámkového aparátu by nemal presiahnuť 50 normostrán, v prípade
profilov 20 normostrán, recenzií 10 normostrán a pri správach 5 normostrán (1 normostrana =
1800 znakov). K štúdii je potrebné pripojiť abstrakt, kľúčové slová a resumé v slovenskom
jazyku; súčasťou záhlavia štúdie sú údaje o autorovi (meno a priezvisko, tituly, pracovisko,
adresa, telefón alebo e-mail).
S ohľadom na platnosť noriem STN ISO 690 (Dokumentácia. Bibliografické odkazy) a STN
ISO 690-2 (Elektronické dokumenty alebo ich časti) je potrebné rešpektovať ich zásady.
Niektoré interpunkčné znamienka sa v odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského
pravopisu; niektoré zásady sú prispôsobené potrebám časopisu. Pre uľahčenie citovania
uvádzame niektoré vzory:
Odkaz na monografiu:
1

RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. : Stredovek, renesancia, barok.
Bratislava : Opus, 1984, s. 90-95.
2

DÚŽEK, Stanislav – GARAJ, Bernard: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20.
storočia. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2001, s. 416-417.
Pozn.: Čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.
Odkaz na zborník ako celok:
3

ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel : Bericht zum
Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von J. N. Hummel am 30.–31. Mai 2008 in
Bratislava. Bratislava : Divis-Slovakia, 2009.
4

P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra a jazyk v 18. storočí :
Zborník referátov z konferencie, Skalica, 23. – 25. 6. 1992. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava :
Serafín, 1992.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie
diela. Pri viacerých zostavovateľoch sa uvádza meno prvého z nich na titulnom liste. Osoby,
ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia...), sa
uvádzajú za názvom.

Odkaz na monografiu, zborník, kolektívnu prácu alebo notové vydanie ako súčasť
edičného radu:
5

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Lament v hudbe. (=Studia Ethnomusicologica IV.) Bratislava :
Ústav hudobnej vedy SAV; AEPress, 2009, s. 33-62.
Odkaz na štúdiu v zborníku alebo na kapitolu v kolektívnej práci:
6

LENGOVÁ, Jana: Hudba v období romantizmu a národno-emancipačných snáh (1830 –
1918). In: ELSCHEK, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby : Od najstarších čias po
súčasnosť. Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied; ASCO Art &
Science, 1996, s. 195-258.
Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
7

MÚDRA, Darina: Dobová reflexia hudby Wolfganga Amadea Mozarta na Slovensku. In:
Slovenská hudba, roč. 34, 2008, č. 2, s. 147-154.
Odkaz na už uvedený prameň:
8

RYBARIČ, Ref. 1, s. 78.

Pozn.: V prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších
poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
9

RYBARIČ, Dejiny hudobnej kultúry, Ref. 1, s. 63.

Odkaz na elektronický zdroj:
10

PETŐCZOVÁ, Janka: Cithara Sanctorum a hudobné dianie na Spiši v 17. storočí. In:
Cithara sanctorum 1636 – 2006 : Zborník z vedeckej konferencie konanej 22. – 23.11. 2006 v
Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008, s. 99105. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/?BZ_CS>
Všeobecné poznámky:
– Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania alebo vydavateľstvo, tak
uvádzame: b. m., b. r., b. v.
– V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá
k príslušnému miestu vydania a oddelí sa bodkočiarkou a medzerou:
Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2008.
– Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou
a medzerou:
Bratislava; Martin : Osveta, 1957.
– Údaje v bibliografickom opise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po
údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.

– Skratkou pre označovanie strany alebo strán je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa
uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať
okrem strán aj číslo.

