Formelle krav til bidrag til AIGIS

Sprog: Artikler skal være skrevet på dansk, norsk eller svensk. Artikler på andre
sprog afvises automatisk.

Format: Teksten fremsendes som Microsoft Word-dokument eller i .rtf-format og
med så lidt formatering (af kapiteloverskrifter m.m.) som overhovedet muligt.

Græsk: Græsk sættes med en Unicode-skrifttype, fx Palatino Linotype.

Latin: Latinske ord og citater kursiveres.

Citater: Citater anføres i dobbelte citationstegn: “…”. Bemærk, at det første citationstegn skal vende opad (“) til forskel fra det sidste, der vender modsat
(”). Denne effekt kan evt. opnås ved i Microsoft Word at sætte sproget til engelsk, uagtet der skrives på dansk.

Notesystem
Der anvendes fortløbende nummererede fodnoter.
Notehenvisninger sættes efter evt. tegnsætning.
Alle referencer sættes i noterne.
Sidehenvisninger formateres således: 123-24, ikke 123-124 eller 123-4. Undtagelsen er ved ‘enere’ i større tal, således: 302-8; 1005-9.
Der henvises til forskningslitteratur således: Pretzler (1999) 31-32.
Antikke forfattere og tekster forkortes som i Oxford Classical Dictionary³ eller
skrives ud.
Indskriftsudgaver forkortes som i Supplementum Epigraphicum Graecum hhv.
Corpus Inscriptionum Latinarum – eller skrives ud.
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Bibliografi: Artiklen skal indeholde en bibliografi, der medtager al den forskningslitteratur, der citeres fra eller henvises til i brødtekst og noter. Bibliografien
sættes således:

Monografier
Garland, R. 1992. Introducing New Gods. The Politics of Athenian Religion.
London.

Samlebind
Nielsen, T.H. & Roy, J. (eds.). 1999. Defining Ancient Arkadia. Acts of the Copenhagen Polis Centre 6. Historisk-filosofiske Meddelelser 78. København.

Artikler i samlebind
Pretzler, M. 1999. “Myth and History at Tegea – Local Tradition and Community
Identity” i Nielsen & Roy (1999) 89-129.
NB! Hvis flere artikler fra et samlebind citeres, anføres samlebindet selvstændigt i
bibliografien.

Artikler i tidsskrifter
Bülow-Jacobsen, A. 1996. “Ghost Vegetable. A Re-Edition of SB VI 9610”,
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110: 124-26.
NB! Tidsskrifters navne forkortes ikke, men gives in extenso: Classical Quarterly,
ikke CQ.

Websites
Der angives forfatter, titel og URL, og det anføres, hvornår sitet er besøgt. Hvor
forfatteren er ukendt, anføres navnet som N.N. Links kan i øvrigt indsættes
direkte i den relevante fodnote.
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Bibliografien medtager ikke standardudgaver af antikke tekster, lexica og standardhåndbøger. Disse forkortes i overensstemmelse med Oxford Classical Dictionary³.

Kommatering: Der sættes grammatisk komma på dansk. Svensk og norsk følger
egne regler.
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