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Wskazówki dla autorów 

 

1. Tekst należy przygotować w edytorze tekstu Word z zastosowaniem 

następujących parametrów: 

– marginesy: górny i dolny po 2 cm, lewy 3 cm, prawy 4 cm, 

– równanie do lewego marginesu,  

– czcionka – Times New Roman 12 punktów, 

– śródtytuły – czcionka pogrubiona, 

– interlinia – 1,5 wiersza, 

– cytaty w cudzysłowach, zwykłą czcionką (bez kursywy),  

– numeracja stron w prawym dolnym rogu (w stopce). 

2. Przypisy należy:  

– umieszczać na dole strony, w numeracji ciągłej, rozpoczynając od 1,  

– opracować z użyciem jednolitego systemu skrótów, tj. tamże, tenże, taż, 

ciż, dz. cyt. 

3. W przypisach musi być zachowany konsekwentny zapis: 

– inicjał imienia i nazwisko autora cytowanej publikacji, 

– tytuł publikacji – zapisany kursywą, 

– cytując artykuł, tytuł czasopisma – zapisany w cudzysłowie, 

– cytując część pracy zbiorowej, po opisie tej części (autor, tytuł artykułu 

lub rozdziału) i zapisie w: (w nawiasie, małą literą) należy podać tytuł 

pracy zbiorowej, inicjał imienia i nazwisko redaktora, opracowującego (w 

mianowniku, tj. red., a nie pod red.), miejsce i rok wydania, stronę 

odwołania, 

– cytując portal internetowy, należy podać pełną nazwę portalu, pełny 

adres, datę dostępu (w nawiasie kwadratowym, tj. [dostęp: …]), 

– cytując książkę dostępną online, zapis powinien zawierać: inicjał imienia 

i nazwisko autora, tytuł książki, miejsce i rok wydania, dokładny adres 

internetowy, datę dostępu, 

– cytując artykuł w czasopiśmie internetowym, należy podać autora, tytuł 

artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, adres WWW, datę dostępu. 



– w wypadku przywołania pracy po raz drugi (i kolejny) należy 

zastosować następujący zapis: inicjał imienia i nazwisko autora, skrót 

tytułu (bez wielokropka) pisany kursywą, numer strony. 

 

4. Do artykułu należy dołączyć: streszczenie polskie do 1000 znaków, 

słowa kluczowe (maksymalnie 5), bibliografię (wykaz piśmiennictwa w 

porządku alfabetycznym) oraz indeks osób (z podaniem nazwiska i 

imienia w pełnym brzmieniu). 

5. Informacja o autorze, powinna zawierać imię (imiona), nazwisko, tytuł i 

stopień naukowy, aktualne miejsce pracy oraz krótką prezentację 

zainteresowań i dorobku naukowego. 

6. Wszelkiego rodzaju tabele powinny być sporządzone zgodnie z zasadami 

właściwymi dla programu MS Word i bez kolorowych wyróżnień. 

Podobnie wzory, schematy, zestawienia statystyczne itp. powinny być 

wykonane w technice czarno-białej. 

7. W wypadku zamieszczenia w tekście materiałów graficznych (zdjęcia, 

skany itp.), należy je podpisać z podaniem źródła oraz załączyć osobne 

pliki z każdą ilustracją w formacie jpg lub tif (w maksymalnej możliwej 

rozdzielczości). 

PRZYKŁADY PRZYPISÓW: 

M. Derwich, Klasztory i mnisi, Wrocław 2004, s. 49. 

Tamże, s. 52. 
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