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für den Kreis Neustadt/Oberschlesien e.V.

Historische Kommission

 

 

 

„Call for Papers“ 

Apel o dostarczanie esejów 

 

 
Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego planuje wydanie serii książek: 
 

„Artykuły o historii powiatu prudnickiego“. 
 
W nieregularnej kolejności będą publikowane tomy artykułów różnych autorów na tematy 
związane z historią powiatu prudnickiego. Teksty będą każdorazowo tłumaczone na język pol-
ski/niemiecki, ponieważ książka będzie publikowana w wersji dwujęzycznej. Ustalono następu-
jące kryteria oddawania tekstów do publikacji o roboczym tytule „Artykuły o historii powiatu 
prudnickiego“:  
 

 Teksty w miarę możliwości powinny nie być dotychczas publikowane. Ewentualne 
wyjątki mogą zostać uwzględnione po konsultacji z zarządem.  

 Prace powinny dotyczyć tematów związanych z historią powiatu prudnickiego w 
jego historycznych granicach. Tematyka artykułów jest dowolna.  

 Zakres: ok. 5-20 stron w formacie A4 (10-40 w formacie A5), również tutaj dopus-
zcza się w uzasadnionych przypadkach wyjątki od powyższej reguły.  

 Wielkość czcionki „Garamond“ 11.  

 Grafiki, jak zdjęcia, obrazy, rysunki, mapy itp. należy uwzględnić w tekście (wydruk 
planujemy w kolorze czarno-białym). 

 HKKNOS prosi o zachowanie przy sporządzaniu tekstów minimalnych wytycznych 
dla tekstów naukowych. Należy pamiętać o podawaniu źródeł. Wskazówki 
odnośnie idealnego sposobu sporządzania manuskryptów/ wytyczne dotyczące 
sposobu cytowania znajdują się w wersji online pod adresem: https://www.kultur-
werk-schlesien.de/unsereveroeffentlichungen/528.Jahrbuch-fuer-schlesische-Kul-
tur-und-Geschichte.html 

Jeśli jest Pan/Pani w trakcie prac badawczych lub w trakcie pisania eseju o historii po-
wiatu prudnickiego  a Pani/Pana praca spełnia wyżej opisane kryteria, prosimy o 
przesłanie tekstu do 30 czerwca 2020 r.! Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną 
do członków zarządu HKKNOS:  

Ralph.Wrobel@hkknos.de lub  

Andreas.Smarzly@hkknos.de 
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Wskazówki odnośnie sporządzania manuskryptów/wytyczne dotyczące spo-
sobu cytowania  
zgodnie z Jahrbuch für schlesische Kultur und Geschichte (na zlecenie fundacji Stiftung Kulturwerk Schlesien , 
wydawcy Winfried Irgang, Dietrich Meyer, Karel Müller, Johannes Schellakowsky und Ulrich Schmilewski) 

Nazwiska autorów: 
Podawać pełne imiona i nazwiska, w rozdziałach podawać wyłącznie nazwiska. 
Arno HERZIG : Das alte Schlesien. Hamburg 2013. 

Monografie: 
Klaus GARBER: Das alte Breslau. Kulturgeschichte einer geistigen Metropole. Köln, Weimar, Wien 2014. 

Monografie ukazujące się w serii: 
Jörg DEVENTER: Gegenreformation in Schlesien. Die habsburgische Rekatholi-sierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 
1526-1707 (Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte, Bd. 8). Köln, Weimar, Wien 2003. 

Dodruk/przedruk: 
Marcus BRANN: Geschichte des Jüdisch-Theologischen Seminars (Fraenkel’sche Stiftung) in Breslau. Breslau o.J. [1904] (ND 
Hildesheim, Zürich, New York 2009). 

Esej w dziełach zbiorowych: 
Felix ROSEN: Ferdinand Cohn, in: Friedrich Andreae u.a. (Hg.): Schlesier des 19. Jahrhunderts (Schlesische Lebensbilder 1). 
Breslau 1922, S. 167-173. 

Eseje w czasopismach: 
Verena VON WICZLINSKI: Die ehemaligen deutschen Ostgebiete in den Diskussionen um die deutsche Wiedervereinigung, in: 
Jahrbuch für schlesische Kultur und Geschichte 53/54 (2012/2013), S. 49-78, hier S. 60. 

Eseje polskojęzyczne lub w języku czeskim: 

Gabriela WĄS: Instytucje i zarządzanie w procesach integracji i dezintegracji Śląska [Institutionen und Verwaltung in den Integ-
rations- und Desintegrationsprozessen Schlesiens], in: Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 68 (2013), H. 2, S. 5-24. 
Zeszyty posiadające własną numerację stron! 

W przypadku monografii i esejów sporządzonych po polsku/czesku z przetłumaczeniem tytułów i podtytułów. 

Informacje na temat wydania: 
O ile nie podano inaczej, wydanie jest zawsze  pierwsze, jak w przykładzie: München 1976. 
Kolejne wydania, w których nie dokonano zmian, należy oznaczyć cyframi postawionymi w indeksie górnym, przykład: Mün-
chen 21976. 
W przypadku wydania, w którym dokonano zmian, obowiązuje następujący sposób cytowania: München, 2., durchges. u. erw. 
Aufl. 1977 [zuerst 1976]. 

Informacje na temat miejsca i roku: 
W przypadku kilku lokalizacji wydawnictwa należy podać maksymalnie trzy, kolejne oznaczyć „u.a.“. 
Brak informacji na temat miejsca: o.O. 
Brak informacji na temat roku: o.J. 
Ewentualny brak danych podać w nawiasie kwadratowym: o.O. [München] tudzież o.J. [1985]. 

Cytowanie materiałów archiwalnych: 
Zgodnie z wytycznymi archiwum z podaniem urzędu oraz skrótu w przypadku stosowania kolejnych cytatów: Archiwum Państ-
wowe we Wrocławiu (zit. als APW). 

Cytowanie informacji internetowych: 
Należy skopiować i wkleić link: 
Der Friedensvertrag von Osnabrück unter: https://de.wikisource.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede_%E2%80%93_Ver-
trag_von_Osnabr%C3%BCck [Zugriff am 8.7.2015] 

Powtórny cytat: 
1) Jörg DEVENTER: Gegenreformation in Schlesien. Die habsburgische Rekatholi-sierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 
1526-1707 (Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte 8). Köln, Weimar, Wien 2003, S. 203-237. 
2) Felix ROSEN: Ferdinand Cohn, in: Friedrich Andreae u.a. (Hg.): Schlesier des 19. Jahrhunderts (Schlesische Lebensbilder 
1). Breslau 1922, S. 167-173. 
3) DEVENTER (wie Anm. 1), S. 231. 
4) Ebd. 

Przypisy: 
Cyfry odsyłające do przypisów podawać na końcu cytatu, w pozostałych przypadkach po słowie, części zdania lub rozdziale, 
których przypis dotyczy. Jeśli po danym słowie występuje znak interpunkcyjny, cyfrę odsyłającą do przypisów umieścić po 
znaku interpunkcyjnym. 
Przypisy rozpoczynają się wielkimi literami a kończą kropką. 
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Stosowanie skrótów 

Skróty: 
Aufl.                 Auflage (wydanie) 
Bd.                   Band (tom) 
Bde.                 Bände (tomy)    
Bearb.             Bearbeiter (auch Plural) (opracował, również w liczbie mnogiej)       
Ebd.                 Ebenda    
H.                     Heft (zeszyt)     
Hg.                   Herausgeber (auch Plural) (wydawca, również w liczbie mnogiej)  
o.J.                   ohne Jahr (bez podania roku) 
o.O.                  ohne Ort (bez podania miejsca) 
o.O.u.J.            ohne Ort und Jahr (bez podania miejsca i roku) 

Strony: 
S. 1                   Seite (strona) 
S. 1f.                 Seite 1 und 2 (strona 1 i 2) 
S. 1-3               Seite 1, 2 und 3 (strona 1,2 i 3) 

Skróty czasopism: 
Allgemein gebräuchliche Siglen nach Winfried Baumgart (Hg.): Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. Hilfsmittel, Hand-
bücher, Quellen (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen 5). München 182014. 

Skróty używane dla publikacji o Śląsku: 

ASKG                    Archiv für schlesische Kirchengeschichte 
CdS                       Codex diplomaticus Silesiae 
DQ                         Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte 
JSFWUB               Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 
JSKG                     Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte 
JsKuG                   Jahrbuch für schlesische Kultur und Geschichte 
SGBll                    Schlesische Geschichtsblätter 
Sobótka                Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 
SUB                      Schlesisches Urkundenbuch 
QD                        Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 
ZVGS                    Zeitschrift für Geschichte (und Alterthum) Schlesiens 

Cytaty: 
Cytaty dosłowne podawane w cudzysłowie: „Das ist gut“, sagte er. 
Fragmenty pominięte w trakcie cytowania oznaczyć [...]: „Das Haus […] ist ein Fachwerkhaus.“ 

Tytuły książek, czasopism i gazem pojawiające się w tekście ująć w cudzysłów pojedynczy: Er schrieb regelmäßig in der ‚Schle-
sischen Zeitung‘. 


