Inštrukcie pre autorov:
Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti a vychádza 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne.
Je venovaný mineralógii, kryštalografii, petrológii, geochémii, ložiskovej
geológii, gemológii, montanistike a historickým vedám prislúchajúcim
k týmto odborom. Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:
1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.
2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca odborné a populárno-vedecké príspevky.
3. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravovaných a uskutočnených akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.
4. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.
5. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach,
jubileách a výročiach.
6. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
7. Inzercia
Príspevky
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry),
obrazových príloh a tabuliek.
Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa mineralógie a príbuzných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honorované. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou formou:
1. názov práce
2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska
alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora
3. pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický abstrakt v rozsahu max. 200 slov a 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku,
pri populárno-vedeckých nie sú nutné
4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štrukturované do
kapitol
5. literatúra
6. texty k obrázkom a tabuľkám

Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne:
Citácie článkov v časopisoch
Bosi F., 2011: Stereochemical constraints in tourmaline: From a short-range to a
long-range structure. Can. Mineral., 49, 17 – 27
Bosi F. & Lucchesi S., 2004: Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur. J.
Mineral., 16, 335 – 344
Pri názvoch časopisov je vhodné používať skratky definované v zozname
skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofknowledge.
com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html)
Citácie kníh
Mišík M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava, 1 – 359
Citácie kapitol v knihách
Henry D. J. & Dutrow B. L., 1996: Metamorphic tourmaline and its petrologic
applications. In: Grew E. S. & Anowitz L. M. (eds.): Boron. Mineralogy, petrology and geochemistry. Rev. Mineral., 33, 503 – 557
Citácie konferenčných príspevkov
Ertl A., Hughes J. M., Tillmanns E., 2010: The correct formula for Mg- and
Fe3+-bearing tourmaline: the influence of the <T-O> distance on the <Z-O>
bond length. In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Association IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica.
Abstract series, 6, 476
Citácie webových stránok
Ak je autor webovej stránky známy:
Downs R. T., 2006: The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry,
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
info/Olenite, navštívená 27. 4. 2012
Ak je autor webovej stránky neznámy:
Mindat.org, 2010: Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and
data. http://www.mindat.org/min-4109.html, navštívená 29. 9. 2012
Obrazová príloha
Obrazové prílohy a fotografie zasielajte vo formáte JPEG, TIFF, CDR, AI, EPS
alebo EMF, v rozlíšení minimálne 300 dpi. Poradie obrázkov by malo byť udané v
názve súboru s obrázkom (napr. Fig1.tif, Obr-3a.jpg). Uprednostňované sú farebné obrazové prílohy a fotografie, ktoré nie sú spoplatňované.

Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora
MS Word s riadkovaním 1,5, font times new roman, veľkosť písma 12,
pokiaľ možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho
editovania. Text bude editovaný redakciou.

Tabuľky

Literatúra

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou

Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri
citáciach v texte používajte formu: Bosi & Lucchesi (2004); (Bosi, 2011);
(Bosi, 2011; Bosi & Lucchesi, 2004; Bosi et al., 2005).

Príspevky v elektronickej podobe (najlepšie komprimované vo formáte rar)
posielajte na e-mailovú adresu esemestnik@mineralogickaspolocnost.sk. V prípade väčších súborov (nad 20 MB) je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz, Google Drive.

Tabuľky spracujte v tabuľkovom editore MS Excel alebo textovom editore MS
Word. Tabuľky neformátujte.

