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Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku
efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a
sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva,
pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu
hodnotenia vedy.
Vychádza 4x ročne - marec, jún, september, december.
Vychádza v tlačenej aj elektronickej podobe (http://www.cvtisr.sk/itlib/).
Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Vyhradzuje si právo na jazykovú
a redakčnú úpravu textu, ktorá bude konzultovaná s autorom. Príspevky v slovenskom jazyku prechádzajú
jazykovou korektúrou.
Vybrané príspevky sú recenzované.
Rukopis je zasielaný v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: eva.vaskova@cvtisr.sk
Autori zodpovedajú za obsahovú stránku textu a zaväzujú sa, že príspevok nebol publikovaný v inom časopise.

Náležitosti a štruktúra príspevku
odborné príspevky v jednotlivých rubrikách časopisu
stručný a výstižný názov príspevku v slovenskom aj anglickom jazyku
abstrakt v jazyku príspevku
kľúčové slová (4 – 7 kľúčových slov v jazyku príspevku a anglickom jazyku)
vlastný text
zoznam použitej literatúry
kontaktná adresa autora (meno a priezvisko, vrátane akademických titulov. Je potrebné uviesť úplnú
korešpondenčnú adresu, adresu pracoviska, e–mailovú adresu)
rozsah príspevku: minimálne 16 tis. znakov aj s medzerami
príspevky v rubrike Hlavné články
náležitosti článku: *viď. uvedené vyššie*
rozsah príspevku: minimálne 33 tis. znakov aj s medzerami

Formálna úprava textu príspevku
Príspevky sú do redakcie zasielané v textovom editore MS Word, vo veľkosti písma 12 bodov.
Použitú literatúru a zdroje je potrebné uvádzať v abecednom poradí podľa odporúčania normy STN
ISO 690 - Dokumentácia. Bibliografické odkazy
Fotografie, obrázky, tabuľky
Tabuľky, grafy, fotografie, obrázky či iné grafické podklady je potrebné zaslať samostatne vo formáte
.pdf spolu s popisom a súčasne ich umiestniť do textu, alebo v texte vyznačiť miesto, kde majú byť
umiestnené.
Optimálne rozlíšenie grafických podkladov:
obrázok (300 dpi)
logo (1200 dpi)
graf (600 dpi)

Rozhodnutie o publikovaní
Príspevky sú uverejňované po odsúhlasení redakčnou radou.
Príspevky nie sú honorované. Autorom publikovaných príspevkov je zasielaný autorský výtlačok.
Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
Licencie Creative Commons
Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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