Vejledende retningslinjer for udarbejdelse af manuskripter til
internettidsskriftet »Patristik«.

Generelt
Artiklerne i Patristik publiceres på internet (www.patristik.dk) i form af pdffiler, som er gratis og frit tilgængelige for alle med internetadgang og læseprogrammet Acrobat Reader. De publiceres enkeltvis og uden bestemte udgivelsesterminer. Det tilstræbes at holde artiklerne tilgængelige over en længere årrække.
I tidsskriftet optages artikler på dansk, norsk eller svensk om patristik. Artiklen må ikke have været publiceret andetsteds på samme sprog, men må
gerne være oversættelse af en artikel, der er publiceret andetsteds på moderne
fremmedsprog.
Manuskripter sendes i elektronisk form (helst i Word-format) til tidsskriftets
sekretær (redaktion@patristik.dk). Manuskripter bør normalt have et omfang af
15-30 sider (37.500-75.000 enheder) og kan kun efter nærmere aftale overstige
60 sider (150.000 enheder).
Artiklen indledes med et resumé på højst en halv side (1.200 enheder) på et
valgfrit sprog. Manuskriptet skal indeholde forfatterens stilling, navn, adresse,
telefonnummer og mailadresse.
Opsætning
Artiklen skrives i almindelig typografi (normal) uden unødvendige formateringer. Dog kan kursiv anvendes til fremhævelse af navne, titler og begreber.
Fremmede alfabeter (fx græsk og hebraisk) kan bruges, enten som Unicode eller
som særskilte fonde. Ved anvendelse af specielle skriftfonde anbefales forhåndskontakt til redaktionen.
Artiklen opdeles i et passende antal afsnit, der forsynes med overskrift og
eventuelt nummereres. Overskriften anføres i kursiv efter en blank linje. Der
anvendes kun ét overskriftsniveau. Eventuel yderligere underopdeling kan
markeres ved blank linje, ved tal i brødteksten eller på anden måde.
Efter overskrifter, blanke linjer, tabeller o. lign. starter teksten uden indrykning. Ved alle andre afsnit starter teksten med tabulator.
Længere citater (tre linjer eller mere) markeres med blank linje før og efter
samt indrykning. Tekster på latin og græsk m.m. anføres normalt i oversættelse
i brødteksten, mens teksten på originalsproget kan anføres i en fodnote.
Artiklen afsluttes med en alfabetisk litteraturfortegnelse, udarbejdet efter
almindelig akademisk standard, over anvendte tekster, litteratur og forkortelser.
Af hensyn til læseligheden på computerskærm anføres henvisninger til tekster eller litteratur bedst i parentes i brødteksten (tekstnoter). Moderne litteratur anføres efter modellen (Munck 1933, 111); patristiske tekster efter modellen
(PG 3, 425) eller (Mystagogia 23). Hvad angår fuldstændige bibliografiske oplysninger, henvises læseren normalt til den afsluttende litteraturfortegnelse.

Fodnotehenvisninger anbringes umiddelbart efter skilletegn (punktum eller
komma etc.). Fodnoter anvendes fortrinsvis til uddybende redegørelser eller til
tekster på originalsproget.
Honorar
Der ydes ikke honorar. Alle rettigheder tilhører forfatteren.
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