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Publikációs felhívás
Várjuk mindazon történészek, levéltárosok, régészek, muzeológusok, néprajzosok, nyelvészek,
könyvtárosok, antropológusok stb. jelentkezését, akik szívesen publikálnának a Napi Történelmi Forrás
online történeti folyóiratba!
Szerzőktől cikket az alábbi két formában tudunk megjelentetni:
1. Vendégszerzőként
2. Állandó szerzőként
Jelentkezés feltételei:
Minden szerzőtől a napitortenelmiforras@gmail.com címre egy rövid szakmai önéletrajzot és egy
publikációs listát várunk a legfontosabb cikkeikből. Ha utóbbi közül van olyan, amit a jelentkező
szívesen ajánlana a figyelmünkbe, és elérhető online (pl. academia.edu-n stb.), akkor azt linkkel is
kérjük.
Arra kérjük továbbá a jelentkezőt, hogy jelölje meg, hogy milyen gyakorisággal szeretne hozzánk írni.
Jelenleg a paletta a havonta két cikket író szerzőinktől egészen a három havonta egy cikket vállalókig
terjed.

Vendégszerzők esetében ezt nem kötelező megadni, ebben az esetben azonban kész cikket várunk
a fenti e-mail címre, a szerkesztők jelzik, hogy megfelel-e a formai és tartalmi követelményeknek és
tájékoztatják a szerzőt, hogy előreláthatóan mikor jelenik meg az írás. A vendégszerzők cikket is névvel
közöljük, de az impresszumba nem kerülnek fel.
Az állandó szerzőket a szerkesztői felületinkre felvesszük, így napi szinten értesülnek aktuális
híreinkről, részt vehetnek a szerkesztői-szerzői vitákban, javaslatok kidolgozásában. s partnereinkkel
keresztül lehetőségük nyílik rádióadásokban szerepelniük, konferenciákon részt venniük, stb.
Levelezőlistánkon kétheti rendszerességgel küldjük a lapzárták időpontjait, egy szerzőnek ezek alapján
minimum egy hónapja lesz elkészítenie a cikkét.
Továbbá az ntf.hu és a tortenelem.444.hu cikkírói felületéhez is hozzáadjuk az állandó szerzőket, ők
ugyanis maguk töltik fel az írásaikat. A témát minden esetben a szerző választja ki, ebbe a szerkesztőség
nem szól bele. Az impresszumban nevüket feltüntetjük, s lehetőségük nyílik arra is, hogy az évente egy
alkalommal megjelenő válogatáskötetünkbe publikáljanak. Meghívást kapnak minden szerkesztői
találkozóra.

Formai követelményeink az alábbiak egy-egy cikkel kapcsolatban:
1. Az ntf.hu-n megjelenő írásokat az MTMT-ben fel lehet venni, ezért a követelményeink szigorúbbak.
Minimum 7000 karakter, maximum 25 000. Lefelé ettől nem térhet el a szerző, felfelé csak indokolt
esetben. Iránynak mi a 10000-15000 karaktert adjuk meg. Lábjegyzetelt és hivatkozásokkal ellátott
cikkeket kérünk, mivel online tudományos folyóiratot szeretnénk felépíteni. A cikkben szerepeljen
valamilyen primér forrás (írott, képi, hangos). Az írott forrásokat magyar nyelven kérjük, (pl. latin
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oklevélidézetek esetén magyarul is szerepeljen az idézett szövegrész fordítása), és ha szükséges, akkor
meg kell jelölni, hogy milyen levéltári forrásból származik.
2. Minden egyes cikkhez kérünk három képet, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a
témához, és kérjük megjelölni a kép forrását. Utóbbinak jogtisztának és szakmailag értékelhetőnek kell
lennie, tehát pl. Fortepan, British Library, Library of Congress, Bundesarchiv kitűnő, de a Wikipediát
elfogadjuk, de mondjuk xy blog-ot, vagy a Pinteresett már nem tartjuk forrásnak. A képek méretei
minimum 600x800 pixelesek legyenek és ne haladják meg az 1,5 MB-ot. Képszerkesztővel a nagyobb
méretű képeket át lehet méretezni. A megadott mérettől lefelé NEM, felfelé indokolt esetben el lehet
térni – például, ha a kép a bemutatni kívánt forrás. A képek beszerzéséhez egy hasznos gyűjteményt
szedtünk össze, ezt a szerkesztői csoportból el lehet érni.
3. A 444.hu-ra elsősorban a könnyedebb, és a nagyközönségnek szóló cikkeket szánjuk. Terjedelmi
korlát itt nincs, 6000-8000 karaktert szoktunk ajánlani.
A lábjegyzetek itt elmaradhatnak, a cikkek végén a szakirodalmat kérjük feltüntetni. Fontos!
Ha valaki szerzőként jelentkezik, de nem akar a 444.hu-n megjelenni világnézeti vagy munkahelyi okok
miatt, azt akceptáljuk, és úgy készítjük el a beosztást. Arra is lehetőség van, hogy az ide írt cikkek név
nélkül jelenjenek meg. Mindezt kérjük jelezni a jelentkezésnél. A vállalt cikket a beosztást követő egy
héten belül vissza lehet mondani, utána azonban erre már nincs lehetőség, mert a napi frissülések végett
nincs lehetőségünk arra, hogy mást kérjünk fel.
Az egyéb felmerülő kérdéseket a megadott e-mail címre várjuk!
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