INFORMACJE TECHNICZNE I EDYTORSKIE DLA AUTORÓW

FORMAT TEKSTU:
•
•

*.doc
*.docx

•

*.rtf

INFORMACJA O AUTORZE:
•
•

Dokładny adres do korespondencji
Tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy

DODATKOWO PROSIMY O:
• Oświadczenie o oryginalności pracy
• Oświadczenie o tym, iż praca nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu
wydawniczym
INFORMACJE O TEKŚCIE:
• Powinien liczyć maksymalnie 40 tys. znaków (włączając tekst właściwy, abstrakty, słowa
kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis literatury)
• Do tekstu powinien być dołączony spis literatury uporządkowany rosnąco
• Do tekstu powinny być dołączone abstrakty w językach polskim oraz angielskim (liczące
maksymalnie 250 wyrazów), których funkcją jest wskazanie celów, metod analizy i głównych
wniosków oraz ekspozycja wartości dodanej dla podjętej problematyki w sposób syntetyczny i
klarowny; abstrakty powinny zawierać tożsamą treść
• Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w językach polskim i
angielskim
UWAGA:
•
W przypadku cytowania autorów chińskich i koreańskich, należy podać pełne nazwisko i
imię autora (zaczynając od nazwiska) zarówno w przypisach, jak i w bibliografii.
•

Zasada ta nie dotyczy Japończyków (należy podać tylko pierwszą literę imienia).

•
Można ją stosować w odniesieniu do autorów innych narodowości świata, w których
zdecydowana większość nazwisk jest mało charakterystyczna.
•
W przypadku braku nazwiska należy podać wszystkie części imienia niezbędne do
identyfikacji autora, w kolejności właściwej dla oficjalnie przyjętego zapisu imion danej
narodowości.
SPIS LITERATURY:
•
•
•

Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie
W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę
Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie

• Nie należy podawać nazw wydawnictw
• W przypadku książki – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł,
przecinek, miejsce i rok wydania, kropka
Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999.
• W przypadku książki opublikowanej wyłącznie w języku obcym niekongresowym lub
nieużywającym alfabetu łacińskiego – romanizacja nazwiska autora i pierwszej litery imienia
(imion), przecinek, tytuł oryginału, romanizacja tytułu w nawiasie kwadratowym, przecinek,
miejsce i rok wydania, kropka.
Morimi T., 夜は短し歩 けよ乙女 [Yoru wa mijikashi aruke yo otome], Tokio 2006.
Preferowany standard romanizacji to ALA-LC. Tabele dla poszczególnych języków można
znaleźć pod adresem: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
UWAGA: Dla cyrylicy można stosować zapis spolszczony.
• W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i
nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka
Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.
Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada,
France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005.
• W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – nazwisko autora i pierwsza litera imienia
(imion), przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i
nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka
Wolf N., Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów,
M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.
• W przypadku artykułu w czasopiśmie – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion),
przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, kropka
Szlendak T., Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.
Anton T.J., Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan Stockholm, „Urban
Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82.
•
W przypadku artykułu w gazecie codziennej – nazwisko autora i pierwsza litera imienia
(imion) o ile są znane, przecinek, tytuł gazety i data dzienna wydania, kropka
Gawlik P., Ekspert po I turze wyborów, „Gazeta Wyborcza” 24.06.2013.
Uwaga: W przypadku artykułu podpisanego inicjałem, skrótem lub niejednoznacznym
pseudonimem dane autora należy pominąć, a w przypisie zamieścić jedynie tytuł artykułu,
tytuł gazety i datę.
TAK: Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych informacji i kradzież, „Gazeta
Wyborcza” 22.06.2013.
NIE: kospa, js, Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych informacji i kradzież,
„Gazeta Wyborcza” 22.06.2013.
• W przypadku tekstów z Internetu – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion),
przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data
w formacie dd.mm.rrrr)], kropka
Zasztowt K., Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy –

Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskie
j_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].
PRZYPISY:
• Przypisy należy umieszczać w dole strony
• Przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1, 2, 3 etc.)
• W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę
• Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie
• Nie należy podawać nazw wydawnictw
• Należy stosować łacińskie skróty ibidem, idem, op.cit.
• W przypadku książki – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł,
przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony
myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka
S. Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999, s. 12–14.
• W przypadku, gdy dana publikacja jest cytowana po raz kolejny – pierwsza litera
imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, fragment tytułu, wielokropek, op.cit.
S. Lem, Bomba..., op.cit.
• W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i
nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub
przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka
Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008,
s. 65.
Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada,
France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005, s. 3.
• W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko
autora, przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i
nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub
przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka
N. Wolf, Mit piekności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M.
Szpakowska (red.), Warszawa 2008.
• W przypadku artykułu w czasopiśmie – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora,
przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma,
przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji),
kropka
T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.
T. J. Anton, Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan
Stockholm, „Urban Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82.
•
W przypadku artykułu w gazecie codziennej – pierwsza litera imienia (imion) i
nazwisko autora o ile są znane, przecinek, tytuł, przecinek, tytuł gazety i data dzienna wydania,
kropka
P. Gawlik, Ekspert po I turze wyborów, „Gazeta Wyborcza” 24.06.2013.

Uwaga: W przypadku artykułu podpisanego inicjałem, skrótem lub niejednoznacznym
pseudonimem dane autora należy pominąć, a w przypisie zamieścić jedynie tytuł artykułu,
tytuł gazety i datę.
TAK: Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych informacji i kradzież, „Gazeta
Wyborcza” 22.06.2013.
NIE: kospa, js, Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych informacji i kradzież,
„Gazeta Wyborcza” 22.06.2013.
• W przypadku tekstów z Internetu – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora,
przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data
w formacie dd.mm.rrrr)], kropka
K. Zasztowt, Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy –
Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskie
j_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].
INFORMACJE EDYTORSKIE:
•
•
•
•

Interlinia 1,5
Preferowana czcionka - Times New Roman
Tekst wyjustowany
Do cytatów należy stosować cudzysłów

