Pokyny pro autory
Příspěvky přijímáme výhradně prostřednictvím automatického formuláře na webových stránkách časopisu: http://www.portabalkanica.eu/journal.
Zaslané rukopisy se nevracejí, ostatní materiály budou vráceny na vyžádání. Autoři otištěného
příspěvku obdrží zdarma jeden výtisk časopisu Porta Balkanica a separát ve formě PDF.
Dále prosíme naše přispěvatele, aby se drželi těchto zásad:
Příspěvky v časopise vycházejí buď jako recenzované stati (odborné články, které musejí splňovat formální požadavky uvedené v bodě 4), nebo jako nerecenzované příspěvky (např. eseje,
recenze, překlady, zprávy, rozhovory).
Jazykem příspěvku může být čeština / slovenština / angličtina.
Doporučený rozsah příspěvku je do 60 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou.
Recenzovaný článek musí povinně obsahovat: abstrakt v angličtině a jazyce příspěvku (v rozsahu 500–1 000 znaků včetně mezer), 5–10 klíčových slov v angličtině a jazyce příspěvku a autorský profil, který obsahuje rok narození, působiště a odborné zájmy pisatele (v jazyce příspěvku,
v rozsahu 150–400 znaků včetně mezer).
Odkazy na literaturu vkládejte do textu podle tzv. stylu Harvard ve formátu (Příjmení Rok
vydání: strana). Seznam použité literatury vložte na konec studie ve formátu Příjmení, J.
(Rok vydání) Název: podnázev. Místo vydání: Vydavatel. Příklady a způsoby citování dalších
materiálů nalezte zde: http://www.portabalkanica.eu/journal/pokyny-pro-autory/
Odkazy na další zdroje (na archivní materiály, webové stránky, autentické rozhovory…) a poznámky k textu vkládejte do poznámky pod čarou. Používejte výhradně automatickou funkci
„Vložit poznámku pod čarou“.
Všechny příspěvky musejí být doplněny ilustracemi v množství úměrném rozsahu článku. Fotky či obrázky dodávejte jako samostatné soubory ve formátu JPG, ideálně v rozlišení 300 dpi.
Seznam ilustrací zařaďte na konec příspěvku, jednotlivé ilustrace opatřete podrobným popiskem a odkazem na zdroj.
Odborné články jsou předávány do anonymního recenzního řízení. Z něj vzejdou dva nezávislé
posudky, které budou poskytnuty autorům. O zařazení příspěvků do konkrétního čísla rozhoduje redakční rada s přihlédnutím k výsledku recenzního řízení a také s ohledem na naplněnost
jednotlivých rubrik a redakční plán.
Příspěvky přijímáme ve formátu Microsoft Word (.docx, .doc).
Na začátku příspěvku nezapomeňte vždy uvést celé jméno a příjmení autora a úplný název
článku.
Kurzívou odlište v textu názvy všech děl a periodik (nikoliv názvy článků), přímé citace je
nutno vložit do uvozovek (dle českého úzu „“) a odlišit kurzívou.
Redakce si vyhrazuje právo bez dalšího odůvodnění odmítnout články, které nerespektují základní pravopisné a typografické normy (např. nerozlišování pomlčky a spojovníku, nesprávné
vkládání mezer při zápisu dat a časových rozmezí, odsazování nových odstavců pomocí tabulátoru či mezerníku, vkládání prázdných řádků mezi jednotlivé odstavce).

Instructions for Authors

Please submit your contributions exclusively via electronic form on webpage http://www.
portabalkanica.eu/journal.
We do not return manuscripts. We do return other materials on request.

Authors of published contributions will receive one copy of the PB journal (gratis) and an extract in PDF format.
Further, we would like to ask our contributors to respect the following rules:
All contributions are published either as reviewed articles (specialized articles; these articles
have to comply with the formal requirements listed in point 4), or as unreviewed contributions (such as essays, reviews, translations, news, interviews, etc.).
Contributions have to be written in either Czech, Slovak or English.
The recommended length of a contribution is up to 60,000 characters, including spaces and
footnotes.
A reviewed article must be accompanied by: an abstract in both English and the language of the
contribution (with a length of 500–1000 characters, including spaces), 5–10 key words in both
English and the language of the contribution, a list of literature and sources, and a profile of
the author including their birth year, workplace/place of study, and professional interests (in the
language of the contribution and with a length of 150–400 characters including spaces).
References should be done in the Harvard style (Surname Year: page number) at the end of
the text Examples can be found on the webpage of the journal - http://www.portabalkanica.eu/
journal/pokyny-pro-autory/.
The citing of other sources (archive documents, webpages, interviews … ) and notes should
be inserted as footnotes directly in the body of the text. Use exclusively the automatic function
„Insert footnote“.
The editorial board prefers articles accompanied by illustrations, in an amount proportional to
the contribution’s length. Illustrations should be delivered as separate files in JPG format with an
ideal resolution of 300 dpi. Please add a list of illustrations (i.e., a list of illustration captions)
at the end of your contribution, all illustrations should be accompanied with labels and full
references to the sources that the illustrations were taken from.
Specialized articles go through an anonymous review procedure. In this procedure, two independent assessments are composed, which are then sent to the authors. The editorial board
decides when and in which volume of the journal each contribution will be published, taking
into consideration the results of the review procedure, free capacity in specific journal sections,
and the overall editorial plan.
Contributions are accepted in the Microsoft Word formats (.docx, .doc).
At the beginning of each contribution, please include the full name and surname of the author
and the full name of the article.
Names of all works and periodicals should be written in italics; direct quotations must be presented
using quotation marks (according to the Czech standard: „”) and highlighted with italics.
The editorial board reserves the right to deny without further justifications any articles that do
not respect basic ortographic and typographic standards (such as articles where hyphens and
dashes are not distinguished, improper spaces are inserted in dates and time ranges, new paragraphs are set using the tab key or space bar, blank lines are inserted between paragraphs, etc.).

