Style sheet for Rambam
Rambam udkommer én gang om året og indeholder artikler om dansk jødisk historie, jødisk kultur og judaistik,
interviews og personportrætter samt boganmeldelser. Rambam bliver 12 måneder efter at tidsskriftet udkommer på
tryk gjort tilgængelig online på websitet https://tidsskrift.dk/index.php/Rambam
Tekstformat og omfang
- Artikler bedes afleveret som Word-fil, eller i et åbent kontordokumentformat (. rtf, .odt, el. lign.)
- Omfang: ca. 10-15 normalsider (á 2.400 tegn inkl. mellemrum), inkl. noter og litteraturliste. Dette style sheet
indeholder f. eks. alt i alt 5.471 tegn inkl. mellemrum, litteraturliste og slutnoter.
Tegnsætning
- Artikler på dansk skal bruge grammatisk komma.
Citater og indryk
- Citater, som er længere end 2 linjer, skal stå i et separat, indrykket afsnit. Kortere citater skal indskrives i teksten og
markeres med ”…”.
- Ved indryk (eks. citater) bruges tabulator og ikke mellemrum.
- Citater på fremmedsprog (også engelsk) bedes oversat til dansk i teksten, med originalteksten placeret i noten.
Noter og litteraturliste
- Brug slutnoter og ikke fodnoter. Noter bedes primært placeret efter tegnsætning (punktum, kommaer,
spørgsmålstegn etc.), altså som her.1 Noter skal primært bruges til henvisninger.2
- Litteraturlisten skal primært opstilles efter forfatters efternavn (undtagelsesvis bogens titel, se under Forkortelser),
sekundært efter udgivelsesåret og tertiært (indenfor samme udgivelsesår) efter titel.
- Henvisninger til websider (f. eks. artikler i Wikipedia) skal ledsages af angivelse af, hvornår siden blev tilgået.
Forkortelser
- Hvis det skønnes praktisk, kan standardiserede forkortelser bruges i fodnoter, men de skal så forklares i en separat
liste, eller som del af litteraturlisten.
Billeder
- Evt. billeder bedes indsendt/overført via dropbox el. lign. som separate filer i .jpg-format og i en opløsning på
mindst 300 dpi.
- Angiv hvor billederne idealt set skal indgå i teksten og navngiv billederne Billede 1, Billede 2 etc.
- Vedhæft en illustrationsliste med ophav og evt. billedtekst(er). Rettigheder skal være clearet eller det skal oplyses,
hvor redaktøren kan cleare rettigheder til tryk af billedet.
Abstract og forfatterpræsentation
-Artiklen skal ledsages af et engelsk abstract (ca. 1.500 tegn) og en kort præsentation af forfatteren (ca. 200 tegn).
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Skift fra fodnoter til slutnoter kan i de fleste tekstbehandlingsprogrammer enten forudindstilles eller foretages samlet.
Noter bør ikke overstige to linjers længde.

