Vysvetlivky k obsahu jednotlivých rubrík formuláru biografií
priezvisko
(všetky vyskytujúce sa a používané varianty)
pseudonymy, akronymy
krstné meno/mená
(všetky varianty)
rodné priezvisko u žien
dátum a miesto narodenia
(dátum narodenia uvádzaný s hviezdičkou ∗, dni a mesiace s nulami a medzerami medzi
hviezdičkou, dňami, mesiacmi a rokmi, napr. ∗ 05. 03. 1950; miesto – terajšia obec, okres
alebo štát)
dátum a miesto úmrtia u nežijúcich
(dátum úmrtia uvádzaný s krížikom †, dni a mesiace s nulami a medzerami medzi krížikom,
dňami, mesiacmi a rokmi, napr. † 05. 03. 1950; miesto – terajšia obec, okres alebo štát)
mená rodičov
(otec: meno a priezvisko, pokiaľ je možné zistiť aj dátum a miesto narodenia a úmrtia,
matka: meno a rodné priezvisko, pokiaľ je možné zistiť aj dátum a miesto narodenia a úmrtia,
tieto uvádzať rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie)
vzdelanie
(názov základnej, strednej, vysokej školy a ďalších absolvovaných vzdelávacích inštitúcií,
miesto, rok absolvovania, odbor)
tituly, hodnosti, skratka rehole
(tituly: dátum získania, v akom odbore a na akej inštitúcii; vojenské hodnosti uvádzať
skratkami, v prípade rehoľníkov uviesť skratku rehole)
oblasť archívnej špecializácie
(spracovanie archívnych fondov a zbierok, digitálne archívy, registratúra, pedagóg
archívnictva, tvorba syntetických a analytických archívnych pomôcok, editorská a redaktorská
činnosť, edície prameňov, vedecká činnosť v oblasti slovenských dejín a archívnictva,
správna a bádateľská agenda, kultúrno-osvetová činnosť a pod.)
profesionálna kariéra: pracoviská, funkcie
(názov, miesto, časový rozsah, funkčné zaradenie)

krátka biografia
(stručná charakteristika odbornej a vedeckej činnosti prioritne v oblasti archívnictva; členstvá
v spolkoch, redakčných radách, odborných spoločnostiach a pod.)
prínos v oblasti archívnictva
(špecifikácia vyznamenania, ocenenia a pod.)
prínos v iných oblastiach, ak je to relevantné
bibliografia najdôležitejších prác z oblasti archívnictva
(archívne pomôcky, knižné diela, štúdie a pod. najviac 7)
bibliografia ostatných najdôležitejších prác
(najviac 7)
sekundárne zdroje informácií o dotyčnej osobe
(názov inštitúcie a miesto, kde sú uložené pramene /ak je inventár k osobnému fondu, stačí
uviesť bibliografické údaje inventáru/, bibliografické údaje literatúry o dotyčnom)
portrétna fotografia
(min. 300 dpi)
autor hesla, mesiac a rok vytvorenia hesla
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