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Notae Praehistoricae
Richtlijnen voor de auteurs

De Notae Praehistoricae verschijnen jaarlijks tijdens de
maand december naar aanleiding van de vergadering
van de contactgroep Prehistorie en handelen over recente
onderzoeksthema’s in de Prehistorie in België en
aangrenzende streken. Doel van deze publicatie is een
voortzetting van de debatten en een snelle verspreiding
van opgravings- en onderzoeksresultaten over de
prehistorische archeologie. Om de continuïteit en de
kwaliteit van de gepubliceerde volumes te verzekeren,
nodigt onze ploeg – die al sinds verscheidene nummers
verantwoordelijk is voor de uitgave – u uit kennis te nemen
van de volgende richtlijnen en suggesties zodat wij ons werk
efficiënt kunnen uitvoeren binnen dit kort tijdsbestek.
We hebben beslist om vanaf de 26ste editie van de Notae
Praehistoricae gratis electronische toegang te verschaffen
tot de artikels op onze website http://www.natural
sciences.be/Praehistory/. Er zal echter ook een gedrukte
versie aangeboden worden aan diegenen die op voorhand
een exemplaar besteld hebben en een voorschot
betaalden. Dit geldt eveneens voor de auteurs. De Notae
Praehistoricae 27 verschijnen op de dag zelf van de
vergadering in zowel digitale als papieren versie.
De opmaak van de volgende volumes van de Notae
Praehistoricae wordt opgesteld naar het voorbeeld van
het 24ste of een van de volgende volumes. Het
uniformiseren van de teksten gebeurt per artikel, wat de
lichte variaties per volume verklaart.
De auteurs sturen hun artikel, zonder uitgebreide
tekstopmaak, op diskette of CDrom, via de conventionele
manier of eventueel via e-mail. Ingewikkelde tekstopmaak
qua interlinies, ruimtes tussen paragrafen of het uitlijnen
van spaties zijn overbodig. De bestanden mogen geen
OLE objecten bevatten. Tabellen worden aangeleverd in
de tekst, ofwel onder de vorm van een apart Excel
bestand dat niet beschermd is. Wat de paginaopmaak
betreft, uitgevoerd op een compatibele PC, gaat onze
voorkeur uit naar Microsoft Word of « Writer » formaat
(.doc of .rtf) in OpenOffice.org. De tekst dient bewaard
te worden op diskette of CDrom onder verschillende

namen en formaten. Indien u een zeer recente of speciale
versie van een tekstverwerkingsprogramma gebruikt,
gelieve de tekst dan eveneens te bewaren in een oudere
versie. De tekst dient ook in RTF formaat (Rich Text
Format) aangeleverd te worden. Op die manier worden
ook eventuele problemen van compatibiliteit tussen
Windows PC en MAC vermeden. De gebruikers van
Macintosh mogen enkel 3' ¼ HD diskettes gebruiken; de
3' ¼ diskettes met enkelvoudige densiteit zijn in onbruik
geraakt en worden niet herkend door onze PC’s. CDrom’s
die onder Mac OS gebrand worden moeten namen met
normale letters bevatten en mogen geen fantasietjes
zoals aanhalings- of uitroeptekens bevatten. Naast de
RTF-versie, worden ze eveneens onder een Wordversie
voor Windows bewaard, bij voorkeur de versie 7, dit
teneinde de bewaring van accenten en speciale karakters
te garanderen.
Indien gewenst mogen auteurs, naast de opgestuurde
tekst, ook suggesties meegeven in verband met de
beoogde presentatie van de tekst of zelfs een ontwerp
toevoegen naar model van de Notae die, in tegenstelling
tot woorden, ons beter in staat zullen stellen aan de
wensen en verzuchtingen van de auteurs betreffende de
illustraties en tabellen tegemoet te komen. De tekst op
de eerste pagina begint pas 8 cm vanaf de bovenste rand
om zo een uniforme lay-out van de titels mogelijk te maken.
Illustraties worden aangeleverd klaar voor gebruik in
zowel electronische als gedrukte vorm. Om de kwaliteit
te controleren worden de auteurs verzocht de illustraties
zelf eerst af te drukken alvorens door te zenden. De
hieronder vermelde afmetingen van de illustraties
hebben betrekking op de tekening zelf en niet op de witte
zone errond. De figuur moet de specificaties van de
Notae respecteren, te weten een breedte van 16 cm en
en een hoogte van 23,2 cm, legendes inbegrepen; de
kolommen hebben een breedte van 7,4 cm. Figuren die
in een andere grootte aangeleverd worden dienen
rekening te houden met de opgegeven verhoudingen, zijn
voorzien van een logische, grafische schaalaanduiding en
zijn van goede kwaliteit zodat ze een verkleining
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verdragen. Vergeet ook niet dat bij elke kopieerbewerking
naar hetzelfde of een kleiner formaat het risico bestaat
van een zwakker eindresultaat. Fotocopieën van
fotocopieën dienen te worden vermeden; stuur het liefst
de originelen op, we garanderen teruggave aan de auteurs.
Een aantal problemen die we tijdens het samenstellen van
de Notae kunnen vermijden en waar u tijdens het
voorbereiden van de documenten op kunt letten zijn:
smalle en lange illustraties of tabellen, te fijne lijnen,
lettertekens op de illustraties die onleesbaar worden na
verkleining, schuine kaders. Een goede test om de
leesbaarheid te testen van lijntekeningen bestaat erin om
ze te fotocopiëren: het gedrukte resultaat zal nauwelijks
verschillen. De foto’s zullen in de papieren versie in
zwart-wit worden weergegeven en beperkt zijn in aantal.
Aanleveren van foto’s gebeurt best in zwart-wit (mat).
Documenten in kleur vertonen vaak aan een tekort aan
contrast en geven minder goede resultaten, zelfs indien
ze bewerkt worden. Maar ze kunnen zonder problemen
in PDF formaat weergegeven worden. Ideaal is het
aanleveren van de figuren zowel in zwart-wit als in kleur
om zo de beste papieren én digitale versie te verkrijgen.

De gedigitaliseerde platen dienen voldoende contrast te
hebben evenals een resolutie van tenminste 600 DPI. Ze
worden bewaard onder een niet gecomprimeerd,
standaard TIFF formaat (Tagged Image File Format).
Eventueel mogen de verschillende onderdelen die tijdens
de opmaak zijn gebruikt bijgevoegd met vermelding van
de gebruikte grafische software en versie.
De tekst dient een samenvatting en trefwoorden te
bevatten, die deel zullen uitmaken van het artikel en die
tevens op de website van de Notae zullen gezet worden.

De documenten dienen aan te komen op het Secretariaat
van de contacgroep ten laatste op 2 november
2007 ofwel via de post ter attentie van Ivan Jadin,
K.B.I.N., Contactgroep Prehistorie, Vautierstraat 29,
1000 Brussel, ofwel via e-mail (Ivan.Jadin@natural
sciences.be). We vestigen de aandacht erop dat er
geen enkele uitzondering zal gemaakt worden op
deze indiendatum.

Herinnering betreffende de Notae Praehistoricae en de Studia Praehistorica Belgica

De volgende publicaties kunnen besteld worden bij de afdeling Prehistorie, KBIN, Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
(bankrekening 068-2200486-68 voor de Studia Praehistorica Belgica). De prijzen hieronder aangegeven zijn zonder de
verzendingskosten.
Tijdschrift Notae Praehistoricae
Notae Praehistoricae 2 (1982), 3 (1983), 6 (1986), 7 (1987), 11-1991 (1992 - Bijna uitgeput), 12-1992 (1993): 3,72 €
per ex.; 13-1993 (1994), 14 (1994) à 16 (1996): 7,44 € per ex.
Notae Praehistoricae 18 (1998), 19 (1999), 21 (2001), 22 (2002): 8,68 € per ex.; 20 (2000): 9,92 € per ex.; 23 (2003):
9,00 € per ex.; 24 (2004), 25 (2005): 13,00 € per ex.; 26 (2006 – bestelling per 25 ex.): 11,00 € per ex.
Collectie Studia Praehistorica Belgica
Vol. 2 - D. Cahen (ed.), 1982. Tailler ! Pour quoi faire : Préhistoire et technologie lithique II - Recent Progress in Microwear
Studies, Tervuren, 1982, 328 bl.: 11,16 €.
Vol. 3 - D. Cahen (ed.), 1983. Découvertes récentes de Paléolithique inférieur et moyen en Europe du Nord-Ouest,
Tervuren, 1983, 160 bl.: 4,96 €.
Vol. 6 - P. M. Vermeersch, G. Vynckier & R. Walter, 1990, Thieusies, ferme de l’Hosté, Site Michelsberg II - Le matériel lithique,
met een bijdrage van J. Heim, 70 bl.: 6,20 €.
Vol. 7 - É. Gilot, 1997, Index général des dates Lv. Laboratoire du carbone 14 de Louvain / Louvain-la-Neuve, 224 bl.: 12,39 €.
Lagere prijs: Bij het bestellen van 5 exemplaren van de Studia Praehistorica Belgica of van de Notae Praehistoricae (nummers
1 tot en met 16) zal een korting van 50% gegeven worden (tot uitputting stock).

