Szerkesztőségi közlemények
A Sic Itur ad Astra szerkesztői a folyóiratban publikálni szándékozó szer
zőktől a következőket kérik:
1. A publikálni kívánt tanulmány, recenzió vagy könyvismertetés két ki
nyomtatott példányátjuttassák el a szerkesztőkhöz.
2. A szerkesztőkkel való egyeztetés után egy floppy lemezen küldjék el az
anyagot, figyelembe véve az alábbiakat:
- a dolgozatot lehetőség szerint ne vagy csak nagyon kis mértékben szer
kesszék meg,
- a keresztneveket ne rövidítsék, kivéve azoknál a szerzőknél (például
E. H. Carr), akik maguk sem tüntetik fel munkáikban,
- folyamatos számozással készítsék el a dolgozat végére kerülő jegyzeteket,
- egységes jegyzetelési rendszert kövessenek, a szerkesztők által meg
adott sablon alapján.
- kérjük, hogy a szakmunkákra mindig eredeti nyelven hivatkozzanak,
ellenkező esetben jelöljék meg a munka fordítóját.
3. A Sic Itur ad Astra által támogatott módszer az ún. szerző-évszám jegy
zetelés. Eszerint a jegyzetekben csak az említett két adat jelenik meg, a
teljes leírást pedig a bibliográfia tartalmazza. Az oldalszám után nem
szükséges „o.” vagy „p.” betűt tenni.
pl. a.jegyzetben: R á n k i , 1981. 55.
irodalomjegyzékben:
Ránki

1981

György: Gazdaság és külpolitika. Budapest, Mag
vető, 1981.
Ránk i

Ez alól egyetlen kivételt a levéltári források jelentenek, amelyekre a kö
vetkezőképpen hivatkozunk a jegyzetekben:
A forrás címe, [levél esetén: X levele Y-nak (Keltezés helye, időpontja.)]
Levéltári jelzet.
Sic Itur ad Astra x s 2004. 1-2. sz. 321-324.

A Sic I tu r a d A s t r a

által támogatott bibliográfiai leírás:

a) hivatkozás egy szerző munkájára
R ö vidítés

Kiadási év

Szerző: A könyv címe [kurzíválva]. Kötet száma. Kiadás

száma. Kiadás helye, kiadó, kiadási év, (Sorozatcím soro
zati szám)
Például:
K ö rö sény i

1993

Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest,

Századvég, 1993.
K osáry

1994

Kosáry Domokos: d Görgey-kérdés története. 2. köt. Buda
pest, Osiris - Századvég, 1994.

Megjegyzés:
A szerzőknek mindig csak a vezetéknevét kell kiskapitálissal kiemelni.
b) hivatkozás egy szerkesztő által összeállított munkára v
R ö vidítés

Kiadási év

A könyv címe [kurziválva]. Szerk.: A szerkesztő
adás helye, kiadó, kiadási év.

neve.

Ki

Például:
R ic h ter

1990

Ellenzéki kerekasztal - portrévázlatok -. Szerk.: R ichter
Anna. H. n., Ötlet, 1990.

M ezey

1996

Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna. 2. kiad.
Budapest, Osiris, 1996.

Megiegvzés:
Amennyiben egy adat nincs feltüntetve a könyvben, a szerzők használják
a h. n. (helymegjelölés nélkül), é. n. (év nélkül), k. n. (kiadó nélkül) stb.
rövidítéseket a hiány jelzésére. A „szerk.rövidítést mindig a kötet nyel
vén kell megadni.
c) hivatkozás egy tanulmánykötetben megjelent írásra
R ö vidítés

Kiadási év
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A TANULMÁNY SZERZŐJE: A tanulmány címe. In: A tanul-

mánykötet címe [kurziválva]. Szerk.: A szerkesztő neve.
Kiadás helye, kiadó, kiadás éve. Oldalszám. (Sorozatúm,
sorozati szám.)
Például:
OWEN

1993

O wen, Bem ard: A szavazási m ód hatásai és a kelet-euró
pai választások. In: A többpártrendszerek kialakulása KeletKözép-Európában 1989-1992. Szerk.: B ihari Mihály.
[Budapest] Kossuth, 1993. 43-45.

L omax

1998

Bili: A tranzitológia válsága. A kelet-európai vál
tozások és a tranzitológia elmélet. In: Rendszerváltás és
társadalornkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás
történetéből. Szerk.: K rausz Tamás. Budapest, Napvilág,
1998. 307-398.
L om ax,

Megjegyzés:
Amennyiben egy, a könyvben fel nem tüntetett adatot ki lehet deríteni
máshonnan, akkor [szögletes zárójellel] célszerű azt jelezni.
d) hivatkozás folyóiratban megjelenő tanulmányra
R ö vidítés

Megjelenési év S zerző : A tanulmány címe. In: A folyóirat címe, évfolyam.
(Megjelenési év) Megjelenési szám. Oldalszám.
Például:
S zilá g y i

1978

Domokos; Az önismeret iskolája. In: Korunk, 37.
(1978) 2. sz. 116-117.

S zilágyi

A czél

1998

Endre: A három (pártvezér. In: Mozgó Világ, 24.
(1998)4. sz. 45-48.

A czél

e) hivatkozás napilapban megjelenő cikkre:
R ö vidítés

Megjelenés éve

S z e r z ő : A cikk címe. In: A napilap címe, évfolyam. (Meg
jelenési dátum) Megjelenési szám. Oldalszám.
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Például:
Kun

1998

Kun Miklós: Sztálin árnyékában. „Pártutasításra nősül
tem...” In: Magyar Nemzet, 61. (1998. november 28.)
279. sz. 16.

CSAPODY

1999

C sapody Tamás: Alezredes a fegyelmi bírák előtt. In:
Magyar Hírlap, 32. (1999. január 28.) 23, sz. 7.

Megjegyzés:
A bibliográfiát célszerű forrásokra és feldolgozásokra osztani, minden
esetben fel kell tüntetni a felhasznált levéltári állagokat is.
A bibliográfia elkészítéséhez további hasznos információkat nyújt:
GyurgyáKJános: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, Osiris, 1996.

121-149.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatotf [Budapest], Gondolat Kairó sz, 1996.
Fons, 2. (1995) 2. sz. 259-267
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