Per Aspera ad Astra
A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti
közleményei
Formai követelmények
I. A kéziratok típusai
Tanulmány
— az aktuális szám tematikájához igazodó vagy egyéb, oktatás-, egyetem-, művelődéstörténeti
témájú, tudományos igényű, átfogó, elemző írás, illetve esettanulmány
— terjedelem: max. 40.000 karakter szóközökkel
— a kézirathoz 1500–2000 karakter terjedelmű, magyar és angol nyelvű absztrakt, valamint 3–
7 magyar és angol nyelvű kulcsszó megadása szükséges
— tartalmazhat: képet, ábrát, táblázatot, mellékletet
A Tanulmányok rovatba benyújtott írások esetén a lektorálás double-blind peer review eljárás keretében zajlik, ezért kérjük, hogy a szerzők sem az absztraktban, sem a publikáció szövegében ne nevesítsék magukat, és amennyiben lehetséges, kerüljék a hivatkozással párosított egyes/többes
szám első személyű megfogalmazást, pl. „… korábbi írásomban…”.
Műhelytanulmány
— az aktuális szám tematikájához igazodó vagy egyéb, oktatás-, egyetem-, művelődéstörténeti
témájú, tudományos igényű, elemző írás, esettanulmány, kutatási vagy konferenciabeszámoló,
forrásközlés
— terjedelem: max. 40.000 karakter szóközökkel
— a kézirathoz 1500–2000 karakter terjedelmű magyar nyelvű absztrakt, valamint 3–7 magyar
és angol nyelvű kulcsszó megadása szükséges
— tartalmazhat: képet, ábrát, táblázatot, mellékletet
Interjú
— a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd-intézményeinek egykori vagy aktív dolgozóival készített
életút-interjúk
— terjedelem: max. 40.000 karakter szóközökkel
— tartalmazhat: képet
Portré
— a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd-intézményei elhunyt dolgozóinak életéről, szakmai-tudományos pályafutásáról szóló ismertetés
— terjedelem: max. 40.000 karakter szóközökkel
— tartalmazhat: képet, ábrát, táblázatot, mellékletet
Recenzió
— recenzió, könyvismertetés 5 évnél nem régebben megjelent magyar vagy idegen nyelvű oktatás-, egyetem- vagy művelődéstörténeti munkáról
— terjedelme max. 25.000 karakter szóközökkel
— tartalmazhat: irodalomjegyzéket
A terjedelmi korlátoktól a szerkesztőség egyedi elbírálás alapján eltekinthet.
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II. Általános szabályok
A szöveg a MS Word bármelyik verziójában készülhet. A szöveg alapértelmezett karaktertípusban és
méretben készüljön. Semmilyen formázást NE használjon, kivéve: dőlt, vastagbetűs, KISKAPITÁLIS karakterformázás az előírt és szükséges helyeken, illetve nagyobb betűméretet a fejezetek és alfejezetek
jelölésére. A fejezeteket/alfejezeteket csak indokolt esetben szükséges számozással ellátni.

III. A tanulmány struktúrája
A tanulmány egyes egységeinek sorrendje:
— Cím/alcím
— Főszöveg
— Rövidítésjegyzék (ha van)
— Képjegyzék (ha van)
— Források
 Levéltári források
 Sajtóforrások
— Irodalom
— Angol és magyar nyelvű absztrakt (ha szükséges)

IV. A törzsszöveg általános formai jellemzői
— az idézett szöveghelyek idézőjelben, dőlt betűvel szerepeljenek;
— a törzsszövegben a műcímek és folyóiratcímek dőlt betűvel szerepeljenek;
— a kéziratban az évszázadok – az idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti előfordulásának kivételével – arab számmal szerepeljenek: pl. 19. század.
— a szövegen belül általában ne rövidítsen, tehát pl. helyett például, u. helyett utca, c. helyett című
stb.
— a hivatkozott irodalom oldalszámai, az évszámok, a több szerzős művek szerzőinek nevei közé
gondolajel (–) kerüljön

V. Hivatkozás
V.1. Lábjegyzetekben
A szöveg folyamatos sorszámozású lábjegyzetekkel legyen ellátva. Valamennyi lábjegyzet a legelső hivatkozástól kezdve rövidítve, a lent megadott formátumban készüljön, a visszautaló és az oldalra vonatkozó rövidítések (Uo., i.m., ibid, p., pp., o., old.) kerülendők.
Szakirodalom
— alapvető formátum: SARBAK 2007. 15–17.
— egy szerző azonos évben megjelent több műve a tanulmányban való megjelenés sorrendjétől
függően: KOVÁCS 2012a. 370–371.; KOVÁCS 2012b. 120.
— a szakirodalmi hivatkozások elválasztása pontosvesszővel történjen: BODA 1991. 71–72.; ROZS
2011.
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Sajtóforrások (napilapok)
— a napilapokban megjelent cikkek részletes hivatkozása a lábjegyzetben történik
Példák:
A pécsi egyetemen rend van, de az ifjúság nem hajlandó beiratkozni. Dunántúl, 1934. január 13. 1.
BÁNDI Gábor: Kiállítás a pécsi egyetemek történetéből. Dunántúli Napló, 1967. október 1.
12.

Levéltári források
— a levéltári iratra történő hivatkozás a következő részekből áll: a levéltár neve rövidítve, fondszám, állag-/doboz-/csomó-/őrzési egység-/iktatószám (ha van), irat/iratcsomó eredeti vagy
magyarázó címe, dátuma (ha van)
Példák:
PTE EL VIII.107.e. 5. d. 181/1923–24. Dr. Holub József ny. rk. tanár ny. rendes tanárrá
való kinevezése tárgyában.
PTE EL VIII.202.b. 1. d. Csekey István levele Kubinszky Lajosnak, 1947. december 12.

V.2. Forrás- és irodalomjegyzék
A hivatkozásokban használt rövidítések feloldását a szöveg végén elhelyezett, táblázatba rendezett
forrás- és irodalomjegyzék tartalmazza. A források, a sajtó- és a szakirodalmi hivatkozások a jegyzékben elkülönítve szerepelnek.

Források
Levéltári források
A levéltárak megnevezése ABC-sorrendben, a levéltár és a fondok/állagok rövidítésének feloldása külön sorban történjen. Ha értelmezhető, a fond/állag megnevezése mellett feltüntetendő a fond/állag
évköre.
Példák:
BAZML
IV.1906.b.
PTE EL
VIII.101.a.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Miskolc Város Polgármesteri Hivatalának iratai, Közigazgatási iratok
(1909–1950)
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár
A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Tanácsának ülésjegyzőkönyvei
(1923–1944)

Sajtóforrások
A napilapok megnevezése ABC-sorrendben történjen, a név után a felhasznált évfolyamokat kell feltüntetni. Több azonos nevű napilap esetén a napilap mögött zárójelben szerepeljen a kiadás dátuma.
Példák:

Dunántúl, 1928, 1934
Pesti Hirlap, 1933–1934
Magyarország (1894–1944), 1896, 1901
Magyarország (1964–1998), 1968
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Irodalom
Általános szabályok
— a szakirodalom bibliográfiai leírásakor csak a kiadás helyét kell feltüntetni, a kiadót nem
— csak a kizárólag online megjelent munkák/kéziratok esetében kell feltüntetni fel URL-t (azaz
az online is elérhető, nyomtatott munkák esetében nem)
Önálló, kötetek, monográfiák
BALOGH 2000
BENKE 1999
GRABAR 1961

1000 éves a magyar iskola. Szerk. BALOGH László. Budapest, 2000.
BENKE József: Egyetemünk története. Pécs, 1999.
GRABAR, André: Christian Iconography. A Study of Its Origins. Princeton, 1961.

Tanulmánykötetben megjelent tanulmány
MÓRÓ 2000

KEENAN 2007

MÓRÓ Mária Anna: Pécsi Püspöki Könyvtár – Pozsonyi Egyetemi Könyvtár –
az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. In: A könyv- es könyvtárkultúra
ezer éve Baranyában. Tanulmányok. Szerk. BODA Miklós et al. Pécs, 2000. 212–
221.
KEENAN, Siobhan: Spectator and Spectacle: Royal Entertainments at the Universities in the 1560s. In: The Progresses, Pageants, and Entertainments of Elizabeth I. Eds. ARCHER, Jayne Elisabeth – GOLDRING, Elizabeth – KNIGHT, Sarah.
Oxford, 2007. 86–103.

Sorozatban megjelent kötet
FARKAS 2003

FARKAS Gyöngyi: „Gyertek lányok traktorra”. In: Nők és férfiak… avagy a nemek története. Szerk. LÁCZAY Magdolna. Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003. 355–367. (Rendi társadalom – polgári társadalom 16.)

Folyóiratban megjelent tanulmány
SIPOS 2014

SIPOS Balázs: Modern amerikai lány, új nő és magyar asszony a Horthy-korban.
Egy nőtörténeti szempontú médiatörténeti vizsgálat. Századok 148. (2014):1.
3–34.

Online folyóiratban megjelent tanulmány
PÁSZTOR 2016

PÁSZTOR Anita: Női reprezentáció az 1950-es évek magyar propagandaplakátjain. TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat
1. (2016):2. 198–227. (http://tntefjournal.hu/vol6/iss2/pasztor.pdf)
[2017.10.24.]

Disszertáció
SOMOGYVÁRI 2014

SOMOGYVÁRI Lajos: A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli
terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960–1970). Doktori
disszertáció.
Pécs,
2014.
(http://doktori.hu/index.php?menuid
=193&lang=HU&vid=13432 ) [2014.01.25.]

Amennyiben a hivatkozott elektronikus publikáció DOI (Digital Object Identifier) azonosítóval rendelkezik, a publikációra mutató link helyett a DOI-számot adja meg.
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VI. Táblázatok, ábrák, képek
A táblázatokat, ábrákat, képeket és egyéb illusztrációkat a szöveg megfelelő pontján kell elhelyezni –
vagy a kép beszúrásával, vagy szövegközi jelöléssel, pl.: (1. kép) VAGY Az 1. táblázatban/ábrán/képen
látható....
A képeket, ábrákat és egyéb illusztrációkat .jpg, .jpeg kiterjesztésű file-ban külön is csatolni szükséges. A táblázatokat, ábrákat, képeket és egyéb illusztrációkat – a típusból függően – arab számmal számozni szükséges, s – amennyiben nem redundáns – meg kell adni a kép elnevezését is (pl.: 1. kép –
Mátyás király, 1. táblázat – A magyarországi hallgatók karonkénti megoszlása a Bécsi Egyetemen, 2.
kép – Korabeli propagandaplakát, stb.)
Képek, ábrák és illusztrációk felhasználásával kapcsolatos szerzői jogi kérdések
Képet, ábrát és illusztrációt abban az esetben lehet a szövegbe illeszteni, amennyiben
- a szerző saját készítésű ábrája vagy felvétele;
- a kép közkincs, illetve szabadon felhasználható;
- a kép valamely Creative Commons 4.0 licensz alapján felhasználható;
- a szerző írásos engedéllyel rendelkezik szerzői jog tulajdonosától a kép felhasználására (az
engedélyt a benyújtáskor csatolni szükséges).
A főszöveget követően a felhasznált képek címét és forrását táblázatban is szükséges feltüntetni.
Példák:
KÉPJEGYZÉK
1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
5. kép

Pécs belvárosa. A szerző felvétele.
Díszszemle a Felvonulási téren, 1964. Fotó: Balla Demeter. Fortepan/Hegyi Zsolt, Balla Demeter felvétele (148132).
PTE EL VIII.101.b. 51. d. 439–1933/34. Röpirat az Emericanáról, d. n.
Pályi Jenő Adjatok egy kis földet az egyháznak! című karikatúrája. Ludas
Matyi 2. (1946):13. 1.
A Pécsi Szent Mór Kollégium főhomlokzata az 1930-as években. Magyar
Nemzeti Digitális Archívum / Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény (https://mandadb.hu/common/file-servlet/
document/597492/default/doc_url/csgyk_fototar_pecs_
szent_mor_kollegium_01.jpg) [2020.05.23.]
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