Edičná poznámka
k proﬁlom a bibliograﬁám pracovníkov a doktorandov
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Proﬁly pracovníkov sú usporiadané podľa abecedy a prinášajú základné údaje a informácie o ich vedeckovýskumnom zameraní, o vedených medzinárodných a domácich projektoch (neuvádzajú sa projekty, na ktorých sa pracovníci organizácie a doktorandi zúčastňujú ako spoluriešitelia) a prehľad
ocenení a vyznamenaní.
Bibliograﬁa publikačnej činnosti obsahuje vedecké výstupy pracovníkov a doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. V každom
proﬁle sa zoznam bibliograﬁckých položiek uvádza chronologicky od najnovších po najstaršie práce; súpis bibliograﬁckých údajov obsahuje knižné
práce, vedecké štúdie v periodických i neperiodických publikáciách od roku
2014 do roku 1995 vrátane, ktoré sú zachytené v Správach o činnosti Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a predchodcu Slavistického kabinetu
SAV v spomínanom období. Bibliograﬁa pri jednotlivých proﬁloch obsahuje
(podľa potreby proﬁlu) štyri časti: 1. Knižné publikácie a edičná činnosť,
2. Štúdie a články v časopisoch, 3. Štúdie a články v zborníkoch a knižných
neperiodických publikáciách a 4. Popularizačné štúdie a články (v časopisoch a zborníkoch).
Do položky knižné publikácie a edičná činnosť sú zaradené vedecké monograﬁe vydané v zahraničných i domácich vydavateľstvách a edície
pramenných textov publikovaných v supplemente časopisu Slavica Slovaca
v rokoch 2011 – 2014, knižne vydané vysokoškolské učebné texty, odborné monograﬁe, preklady monograﬁckých knižných prác, autorské katalógy a tiež recenzované edičné a zostavovateľské práce knižného charakteru
(napr. bibliograﬁe, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, monotematické súbory štúdií...). Jednotlivé položky sa v bibliograﬁi nachádzajú za odrážkou •. Položka štúdie a články v časopisoch obsahuje bibliograﬁcké údaje
vedeckých štúdií publikované v periodických publikáciách (časopisoch, ročenkách a iných vedeckých periodických publikáciách). Okrem vedeckých
štúdií, ktoré sa v bibliograﬁi uvádzajú za odrážkou •, v rámci položky sa
za odrážkou ○ chronologicky uvádzajú aj prehľadové práce, správy a recenzie publikované v časopisoch. Štúdie a články v zborníkoch a knižných
neperiodických publikáciách sú chronologicky od roku 2014 do roku 1995
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usporiadane v samostatnej časti. Jednotlivé položky sú označené odrážkou •.
Popularizačné štúdie a články (v časopisoch a zborníkoch) sa uvádzajú za
drážkou *. Na konci proﬁlu sa uvádza skratka autora, ktorý zodpovedá za
spracovanie proﬁlu a bibliograﬁe.
- pž -

Zoznam skratiek autorov proﬁlov a zostavovateľov
bibliograﬁckých záznamov
- aš - bp - dt - jd - kž - lk - ľw - mh - mk - mp - ms - nh - pz - pž - rc - sv - sz -
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