Zasady przygotowywania materiału ilustracyjnego do publikacji w „Kronice Warszawy”
1.

Ilustracje przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i
opisy.

2.

Fotografie zapisane jako pliki typu tif lub jpg powinny posiadać rozdzielczość nie
mniejszą niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji (pliki o gorszej jakości
możemy reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach).

3.

Jedna fotografia = jeden plik.

4.

Wszystkie ilustracje do danego artykułu (w postaci plików jpg lub tif) należy zapisać w
jednym folderze.

5.

Każdy plik z ilustracją powinien posiadać nazwę obejmującą: numer kolejny (cyfra
arabska), podkreślnik (_ [na klawiaturze wciskamy shift razem z klawiszem
oznaczonym znakiem „minus”]), pierwszy wyraz nazwy obiektu widocznego na
zdjęciu (np. 1_marszalkowska), a w przypadku osób nazwisko (przy dwóch takich
samych nazwiskach można dodać inicjały imion, np.: 1_kowalski_h).

6.

W nazwach plików nie używamy liter typowych dla alfabetu polskiego (ą, ę, ć, ł, ń, ó,
ś, ź, ż) — zmieniamy je na: a, e, c, l, n, o, s, z.

7.

Nazwy plików zapisujemy małymi literami.

8.

Do plików z ilustracjami należy dołączyć wykaz ilustracji zawierający podpisy do
ilustracji.

9.

W wykazie ilustracji należy ponumerować cyframi arabskimi podpisy do ilustracji
(numer podpisu w wykazie odpowiada numerowi w nazwie skanu).

10.

W podpisie pod ilustrację należy podać: nazwę obiektu / wydarzenia lub imię i nazwisko
osoby, datę wykonania fotografii, po skróceniu „fot.” Inicjał imienia + nazwisko
fotografa, źródło pochodzenia ilustracji (właściciel zbiorów/instytucja przechowująca
zbiory, opis bibliograficzny publikacji, z której zaczerpnięto materiał ilustracyjny
Przykłady:
Anna Przezdziecka, 24 października 1905, fot. W. Kowalski, ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Anna Przezdziecka, 24 października 1905, fot. NN, ze zbiorów Biblioteki Narodowej (jeśli autor
fotografii jest nieznany)
Ewa Kowalska, 1905, fot. W. Kowalski, ze zbiorów autora (jeśli nie znamy daty dziennej)
Ewa Kowalska, początek XX w., fot. W. Kowalski, ze zbiorów autora (jeśli nie znamy daty rocznej)
Ulica Marszałkowska, b.d., fot. NN, ze zbiorów Archiwum Akt Nowych (jeśli nie znamy daty i autora
zdjęcia)

11.

Wykresy powinny być wykonane w programie Microsoft Excel.

12.

Pod wykresami należy podać numer wykresu i podpis (np. 1. Edukacyjny i promocyjny
wymiar public relations w archiwach).

13.

Tabele powinny być ponumerowane i mieć nadany tytuł (np. Tabela 1. Sprawozdanie
finansowe fabryki celulozy za rok 1923), i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i
zdjęcie numer i podpis).

14.

Numer i tytuł tabeli umieszczamy nad tabelą.

15.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.

