
Sborník Havlíčkobrodsko, který vydávají jednou ročně Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
a MZA Brno - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, slouží k publikování syntetických statí, 
materiálových studií, drobných článků a zpráv, jejichž společným jmenovatelem je historie 
Havlíčkobrodska ve všech jejích aspektech. 
 
Kritéria pro publikování ve sborníku Havlí čkobrodsko jsou:  

- tématická spojitost s regionem Havlíčkobrodska, který lze zhruba vymezit hranicemi 
okresu Havlíčkův Brod 

- věcná a autorská originalita příspěvků 
- význam překračující soukromé a mikrolokální hranice 
- dodržení náležitostí obecně požadovaných po autorech historiografických 

příspěvků/textů - zejména by neměly chybět odkazy na použité prameny a literaturu.  
 
Pokud jde o formální úpravu, příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě ve 
formátu RTF (příp. DOC).  

Text příspěvku je nutno psát bez zarovnávání pravého okraje, bez dělení slov, 
bez stránkování, bez záhlaví a zápatí. 
 Poznámkový aparát psát formou "poznámky pod čarou" (dle konkrétních 
možností textových editorů), případně souhrnně na závěr. 
 Klávesu ENTER užívat pouze k ukončení celého odstavce, nikoliv jednotlivého 
řádku. První řádek nového odstavce začínat vždy klávesou TAB, nikoliv několika úhozy 
mezerníku.  
 Používat jen jeden typ písma (včetně kurzívy, tučného písma) bez speciálně 
nadefinovaných stylů. 
 Indexy a exponenty psát bez mezery za slovem, ke kterému patří. 
 Rozsáhlejší tabulky a velké grafy neumisťovat do textu, ale předat v 
samostatném souboru s vyznačením pořadí a místa jejich zařazení. 
 Obrázky neumisťovat do textu! Obrázky neskenovat do samostatných souborů v 
rozlišení 300 DPI a více, v poměru 1:1. Akceptujeme formáty TIFF a JPG. V textu 
vyznačit jejich pořadí a místa zařazení. Pokud je k dispozici pouze jejich "papírová" 
podoba, je nutno každou z nich na zadní straně označit jménem autora, názvem 
příspěvku, pořadím a umístěním v textu.  
 Pokud možno, citaci literatury uvádět ve formě používané v Českém časopise 
historickém.   
  

Příspěvky je možno zasílat e-mailem na adresu kamp@muzeumhb.cz , nebo 
macek@mza.cz, popřípadě na CD poštou na adresu Muzeum Vysočiny HB, Havlíčkovo nám. 
19, 580 01 Havlíčkův Brod, nebo Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, Kyjovská 1125, 
58001 Havlíčkův Brod. 
 

Konečným termínem pro doručení nabízených příspěvků je zpravidla (pokud není 
uvedeno jinak) konec srpna. Příspěvky posuzuje a jejich zveřejnění schvaluje ediční rada 
Muzea Vysočiny, jednotlivé svazky sborníku Havlíčkobrodsko vycházejí zpravidla v samém 
závěru kalendářního roku. Příspěvky jsou honorovány na základě uzavřené vydavatelské 
smlouvy. Honorář je v současné době stanoven ve výši 1 000 Kč za jeden autorský arch, tj. 50 
Kč za jednu normalizovanou stranu textu.  
 


