hèt tijdschrift voor cultureel erfgoed

Auteursinstructie tijdschrift Monumenten
Algemeen
Monumenten is een populair-vakinhoudelijk tijdschrift over cultureel erfgoed, bestemd voor erfgoedprofessionals en
-geïnteresseerden. In het blad, dat ca. 10x per jaar uitkomt, beschrijven mensen uit het veld vakinhoudelijke en
beleidsmatige onderwerpen op het gebied van gebouwd, roerend, mobiel en groen erfgoed, archeologie en
cultuurlandschap. Het tijdschrift verschijnt in een oplage van ca. 8.000 exemplaren. Doordat veelal sprake is van
zakelijke abonnees kan worden aangenomen dat het blad door ca. 24.000 personen wordt gelezen. Auteurs
ontvangen 5 exemplaren van het blad, waarin hun artikel is opgenomen. Monumenten kent geen vergoedingen toe
aan auteurs of fotografen voor geplaatste artikelen of foto’s.
Inhoud en opbouw artikelen
-

-

Titel (kort en pakkend) met evt. een eveneens korte subtitel
Introductie-alinea van max. 4 regels + Tussenkopjes bij de verdere alinea’s
Een artikel bestaat uit ca. 800 à 900 woorden en een column uit max. 500 woorden
Boven het artikel wordt de naam van de auteur en de naam van de fotograaf vermeld. Indien sprake is van
meerdere fotografen, worden de namen bij de foto’s opgenomen.
Onder het artikel wordt de auteursnaam vermeld + een vermelding van relevantie functie / hoedanigheid /
organisatie, waarvoor de auteur werkzaam is.
Bedrijfs- of commerciële vermeldingen: max. 1x in de tekst van het artikel (niet in titel, subtitel of
introductiealinea), alsmede 1x onder de tekst bij de omschrijving van de auteur. Productbeschrijvingen e.d. zijn
niet toegestaan.
Artikelen dienen tijdig, binnen de opgegeven deadline, per e-mail aangeleverd te worden.
Artikelen en foto’s die geheel of gedeeltelijk elders gepubliceerd zijn geweest, worden pas na beoordeling van de
redactie in Monumenten geplaatst (desgewenst met bronvermelding).

Beeldmateriaal / illustraties en bijschriften
-

-

Minimaal 8 tot 10 (onbewerkte) digitale foto’s (of andere illustraties) in een zo hoog mogelijke resolutie, met
vermelding van de namen van de fotografen. Foto’s vanuit powerpoint-presentaties of word-documenten zijn
niet bruikbaar.
Korte informatieve bijschriften bij de foto’s (graag conform de nummering van de foto’s aanleveren).
De foto’s dienen vrij van auteursrechten te zijn, bij twijfel graag navraag bij de fotograaf doen.

Redactie
-

-

De redactie bepaalt de inhoud van het blad en kiest actuele thema's in de erfgoedzorg die worden uitgediept in
artikelen en columns. De redactie maakt afspraken met de auteurs over invalshoek, lengte en beeldmateriaal.
Indien inhoudelijke aanpassingen wenselijk zijn neemt de redactie contact op met de auteur.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde artikelen niet te plaatsen.
Wanneer een artikel in Monumenten geplaatst zal worden, is het de auteur niet toegestaan de betreffende tekst
in welke vorm dan ook te publiceren, voordat de Monumenten, waarin het artikel is opgenomen, uitkomt.
PDF’s van artikelen worden desgewenst na publicatie toegestuurd en kunnen opnieuw worden gepubliceerd, mits
de bron en een link naar de site: www.tijdschriftmonumenten.nl worden gemeld.

Aanleveradres
Het artikel en de foto’s kunnen worden aangeleverd bij de redacteur waarmee u contact heeft gehad, of bij het
algemene adres: info@tijdschriftmonumenten.nl. Mocht u vragen hebben over het voorgaande dan kunt u eveneens
terecht bij uw redacteur, of bij het algemene telefoonnummer: 0485 – 322922.
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