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WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH 
 

Informacje ogólne: 

 Termin nadsyłania tekstów pokonferencyjnych mija 30 listopada 2016 r.  
 Objętość tekstów nie może przekraczać 20 tys. znaków (ze spacjami). 

 
 Pozyskanie praw autorskich do materiału ilustracyjnego, a także przekładu leży 

po stronie Autorów zgłaszających swój artykuł do publikacji. Autorzy są 
zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody autora ilustracji / tłumaczonego 

tekstu na ich publikację.   
 Redakcja akceptuje pliki w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .odt oraz 

LATEX (.tex+.pdf);   
 Artykuł składa się z następujących części (we wskazanej kolejności): strona 

tytułowa, tekst główny, bibliografia oraz w języku angielskim: abstrakt, słowa 

klucze i nota o autorze;   

 Na stronie tytułowej artykułu naukowego należy umieścić (we wskazanej 
kolejności): tytuł artykułu, imię i nazwisko autora/ów, adres e-mail (do 
publikacji), abstrakt, słowa klucze (od 2 do 6), krótką notkę o autorze. Ich łączna 
objętość nie może przekroczyć 1500 znaków (ze spacjami). Powyższe elementy 
należy przygotować zarówno w języku polskim (strona tytułowa), jak i angiel- 
skim (na końcu artykułu). Z artykułu (poza strona tytułową i notą w języku 
angielskim) należy usunąć wszelkie dane pozwalające na identyfikację autora 

tekstu;  Notkę o autorze należy przygotować w formacie: Jan Kowalski, psycholog 
i antropolog, adiunkt w Katedrze Porównawczych Stu- diów Cywilizacji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego zainteresowania badawcze 

obejmują...Autor/autorka książek... (max. 3 pozycje, tytuł + rok publikacji)   
 Propozycje artykułów należy przesyłać na adres imaginatioetactio@gmail.com.  

 
Zalecenia edytorskie:  

(a)  Formatowanie. Tekst w składzie chorągiewkowym (wyłączone justowanie  
i dzielenie wyrazów). Na oznaczenie nowego akapitu stosujemy wcięcie akapitowe. 
Zastosowane fonty powinny być powszechnie dostępne. Przypisy należy umieścić na dole 
strony; należy stosować numerację ciągłą cyframi arabskimi. Strony należy 

ponumerować. W celu wyróżnienia stosujemy kursywę.   
(b)  Struktura tekstu. W organizacji tekstu Autor mo że posłużyć się śródtytułami, 

które mogą mieć strukturę hierarchiczną (maksymalnie trzy stopnie). Śródtytuły należy 
wyjustować do lewej stro- ny, należy je ponumerować rozpoczynając od cyfry 1 (przykład 

dla pierwszego śródtytułu trzeciego stopnia: 1.1.1).   
(c)  Ilustracje i tabele. Zdjęcia i rysunki należy przesłać w osobnych plikach  

o wystarczającej rozdzielczości do reprodukowania dla szerokości obrazu równej 9 cm. 
Bezpieczne wymiary to szerokość około 500–600 pikseli dla każdego pliku. Dopuszczalne 
for- maty to .pdf (preferowany), .jpg oraz .png. Należy dołączyć plik  
z opisem ilustracji oraz informacjami o autorstwie i/lub źródle pochodzenia.  
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Do publikacji materiałów graficznych wymagana jest pisemna zgoda ich autora (chyba, że 
znajdują się w otwartym dostępie lub prawa autorskie do nich posiada autor artykułu). 
Te same wymagania dotyczą wykresów, tabel i schematów, o ile są one reprodukowane 
ze źródeł zewnętrznych. W przeciwnym wypadku, należy umieścić je bezpośrednio  

w tekście.   
 

Szczegółowe zalecenia edytorskie i typograficzne:  
 

(a)  Transliteracje i transkrypcjedla: arabskiego, chińskiego, hebrajskiego i jidysz, 
japońskiego, koreańskiego, mongolskiego, perskie- go, rosyjskiego, sanskrytu, pali i hindi, 
tybetańskiego. Jeśli chodzi o nazewnictwo geograficzne, należy przestrzegać wytycznych 

dostępnych tutaj.   
(b)  Cytowania i bibliografia. Cytowania w przypisach dolnych. Na- leży podać jedynie 

autora, tytuł (kursywą) oraz zakres stron. Pełne informacje na temat przytaczanej 
literatury muszą się znaleźć w bibliografii. Szczegółowe zalecenia znajdują się poniżej. 

(c) Zaznaczenie przytoczeń. Krótkie (do 3 wersów) przytoczenia zaznaczamy 
cudzysłowami w tekście głównym. Dłuższe wyróżniamy graficznie (w osobnym bloku); 
nie stosujemy wówczas cudzysłowów.  

(d)  Użycie kursywy. Kursywę stosujemy do wyróżnienia tytułów  (artykułów, 
książek, rozdziałów w monografii itp.) i wszystkich terminów obcych (które nie są 
zakorzenione w języku polskim), także tych z języków zachodnich np. mutatis mutandis, 
par excel- lence itd. Kursywę stosujemy też w celu podkreślenia/wyróżnienia 

fragmentów wypowiedzi.   
(e)  Użycie cudzysłowu. Cudzysłowy pierwszego poziomu: apostrofowe podwójne 

(„aaa”), cudzysłowy drugiego poziomu: ostrokąt- ne niemieckie (»aaa«). Na zbiegu 
cudzysłowu, odnośnika przypi- su i kropki (przecinka), stosujemy standardowe zasady 
interpunkcji dla języka polskiego. Dla przytoczeń wyróżnionych w osobnym bloku, 
odnośnik przypisu jest ostat- nim elementem bloku – nie stawiamy po nim kropki (tekst 
przy- taczany w bloku.94). W dłuższych przytoczeniach zachowujemy oryginalną postać 
cudzysłowów. W cudzysłowy ujmujemy przy- toczenia, wyrazy w specjalnych 
znaczeniach, definicje itd. Wykorzystujemy tylko cudzysłowy podwójne; nie używamy 
cudzysłowów definicyjnych. Jeżeli tematyka artykułu bezwzględnie wy- maga 
specjalistycznego użycia cudzysłowów, należy skontakto- wać się z redakcją. Cudzysłowy 

stosujemy również do tytułów czasopism.   
(f)  Stosowanie półpauzy i łącznika. Łącznik służy do łączenia term nów tworzących 

integralną całość (Austro-Węgry). W przypad- ku połączenia terminów nie stanowiących 
takiej całości stosu- jemy myślnik w funkcji edytorskiej oddawany graficznym znakiem 
półpauzy bez spacji (stosunki Wschód–Zachód; rajd Paryż–Dakar). Półpauzą bez spacji 
oddajemy również zakresy liczb pisanych cyframi arabskimi (s. 225–229; lata 1910–
1962). Jako znak interpunkcyjny myślnik oddajemy przez półpauzę rozdzieloną – jak  

w tym zdaniu – spacjami po obu stronach.   
(g)  Stosowanie nawiasów kwadratowych. Wraz z wielokropkiem – do oznaczenia 

opuszczeń w przytoczeniach ([...]). Poza tym – do wszystkich dodatków odautorskich 
(objaśnień, terminów źródłowych itp.) wewnątrz tłumaczeń i innych przytoczeń. 
Nawiasami kwadratowymi zaznaczamy także zapis fonetyczny.  

(h) Stosowanie ukośnika. Do rozdzielenia alternatyw (110/220 woltów, i/lub), 
okresów obejmujących części następujących po sobie lat/wieków (rok akademicki 
2015/2016). Ukośnik rozdziela się z obu stron spacją tylko jeżeli alternatywy składają się 
z więcej niż pojedynczego wyrazu.  
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Skróty:  
 

(a)  na oznaczanie lat: 1980 rok (nie: 1980 r.); XX wiek (nie: XX w.); lata 60. (nie: lata 

sześćdziesiąte);   
(b)  na liczebniki: do zapisu warto ści liczbowych stosować wyrazy, np. Zrozumiałe 

było tylko dziesięć przykładów (nie: Zrozumiałe było tylko 10 przykładów). Przy 
wyliczeniu/porównywaniu danych oraz w sytuacji, gdy warto ści liczbowe występują 
razem z jednostką pomiaru, należy liczebniki zapisywać cyframi, np. Pro- test poparło 

34100 osób.; Twierdząco odpowiedziało 80% badanych.   
(c)  inne: itd. (nie: i tak dalej); itp. (nie: i tym podobne); m.in. (nie: między innymi); np. 

(nie: na przykład); tzn. (nie: to znaczy); tzw. (nie: tak zwane); pt. (nie: pod tytułem);   
(d)  skracanie imion własnych: przytaczając nazwiska (badaczy, twórców i innych 

osób) po raz pierwszy w tekście, należy podać je w pełnym brzmieniu. W dalszej części 
wystarczy samo nazwisko. Tam gdzie jest to istotne, jednokrotnie, po nazwisku 
pojawiajacym się w tekście po raz pierwszy, należy podać datę urodzin i/lub śmierci 
umieszczając ją w nawiasie, np. W tym samym cza- sie Claude Lévi-Strauss (zm. 2009) 

wyjechał do Nowego Jorku.   
 
Ogólne zasady dla cytowań i bibliografii  

Poszczególne elementy zapisu bibliograficznego rozdzielamy przecinkami; wiele 
wpisów rozdzielamy średnikiem, wpis kończymy kropką. Tytuły cytowanych prac 
piszemy kursywą (dla skryptów łacińskich i cyrylicy; dla reszty nie imitujemy kursywy [
岩波書店, nie 岩波書店]) W tytułach polskich kapitalizujemy pierwszą literę oraz 
pierwsze litery nazw własnych; w tytułach angielskich kapitalizujemy pierwszą literę i 
wszystkie istotne wyrazy w tytule (bez the, of, and, in, itp.) Zapis łaciński ma 
pierwszeństwo przed zapisem oryginalnym; tłuma- czenie tytułu podajemy w nawiasach 
kwadratowych (Fujita K. 藤田宏 達, Genshi jōdo shisō no kenkyū 原始浄土思想の研究 

[Study of Early Pure Land Buddhism], Iwanami Shoten 岩波書店, 1970.)  

Tytuły czasopism ujmujemy w podwójne cudzysłowy „polskie” Imiona autorów 

skracamy i rozdzielamy spacją (J. H. Grant, nie J.H. Grant) W pozycjach wieloautorskich 

cytujemy dwa pierwsze nazwiska; przy większej liczbie dodajemy et. al. Cytowanie i wpis 
bibliograficzny rozpoczyna się od tytułu w przypadku, w którym osobom biorącym udział 
w powstaniu publikacji odmawia się statusu autora albo wówczas, kiedy nie mo żna 
zidentyfikować takich osób z nazwiska  

1.1 Zasady dla cytowań  

. Cytowania umieszczane są w przypisach dolnych   

. Ideą jest maksymalne uproszczenie formatu cytowań stąd odwołania  tylko do autora, 
tytułu oraz numerów stron publikacji, ewentualnie do tytułu i numerów stron w 

przypadku dzieł o trudnym do ustalenia autorstwie (por. punkt 8)   

. Ogólna postać cytowań książek i artykułów: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł 
kursywą, numer strony lub zakres stron zaznaczony półpauzą bez odstępów (np. 

s. 13–14)  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. Ogólna postać cytowań materiałów z internetu: inicjały imion i nazwisko autora (jeżeli 
znane), tytuł tekstu (jeżeli znany) albo nazwa strony kursywą, identyfikator 
nadawany stronom internetowym w kolejno- ści ich przywoływania w tekście, w 
postaci [www 01] [www 02] etc. Do ponownego cytowania takiej pozycji nale ży 
wykorzystać nadany wcześniej identyfikator jeżeli adres się nie zmienił lub – jeżeli 
jest przeciwnie – nadać nowy. 

. W przypisach bibliograficznych należy posługiwać się skrótami łacińskimi:  

 (a)  Ibidem (Ibidem, s. 20.) pisane antykwą, dla powtórnego przywoływania tej 
samej pozycji w ciągu. Dotyczy to również cytowań źródeł internetowych. 

 (b)  Idem(„tenże”), Eadem („taż”) pisane antykwą zastępuje nazwisko 
autora/autorki. 

. Op. cit. pisane antykwą zastępuje pełny opis pozycji cytowanej wcze śniej, o ile jest to 
jedyna publikacja danego autora przywoływana w tekście (J. H. Grant, op. cit., s. 
22.) Dotyczy to również cytowań źródeł internetowych, należy jednak powtórzyć 

odpowiedni identyfikator   

. Skrót tytułu kursywą z wielokropkiem (albo jego pełne powtórzenie, przy bardzo 
krótkich tytułach) zastępuje opis pozycji cytowanej wcześniej, o ile w tekście 
cytuje się więcej niż jedną publikację danego autora (J. H. Grant, Ups and downs..., 
s. 22.). Pomija się wówczas „op. cit.”, którego sens oddaje wielokropek. Dotyczy to 
również cytowań źródeł internetowych, należy jednak powtórzyć odpowiedni 

identyfikator   

1.2 Zasady dla bibliografii  

Bibliografia może zostać́ podzielona na sekcje: teksty źródłowe (teksty podstawowe)  
i opracowania; musi zostać́ wydzielona sekcja „wykorzystane źródła internetowe” o ile 
takie są̨. 

. W wersji roboczej tekstu wpisy nie są numerowane.   

. W bibliografii nazwisko poprzedza inicjały imion autora; uporządkowanie pozycji 

według klucza alfabetycznego .   

. Zapis bibliograficzny książek ze zdefiniowanym autorem: autor, tytuł kursywą, 
[ewentualnie] nazwisko tłumacza z dopiskiem (tłum.), wydawca, miejsce wydania 

z datą. 

. Zapis bibliograficzny książek z niezdefiniowanym autorem: tytuł kursywą, nazwisko 
redaktora z dopiskiem (red.) i/lub nazwisko tłumacza z dopiskiem (tłum.) i/lub 
nazwisko autora wstępu/opracowania z do- piskiem (wstęp), wydawca, miejsce 
wydania z datą. Jeżeli jedna osoba łączy wiele ról należy je wymienić np. (red. tłum. 

i wstęp).  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. Rozdział w monografii wieloautorskiej podajemy wraz z danymi bibliograficznymi 
monografii przedzielając je dopiskiem [w:]. Kolejność: autor, tytuł, [ewentualnie] 
tłumacz (tłum.) [w:] tytuł monografii, redak- torzy monografii z dopiskiem (red.), 

wydawca, miejsce wydania z datą, [ewentualnie] numer tomu, strony.   

. Zapis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie: autor, tytuł artykułu kursywą, 
[ewentualnie] nazwisko tłumacza z dopiskiem (tłum.), tytuł czasopisma antykwą 

w podwójnych cudzysłowach [zob. punkt 4], numer, zeszyt/rok, strony.   

. Jeżeli dana pozycja dostępna jest wyłącznie online, należy do opisu bibliograficznego 
dołączyć́ odpowiedni identyfikator wykorzystany w tekście głównym, np. [www 

03], jako ostatnią pozycję wpisu bibliograficznego.   

. Cytowania stron internetowych (w sekcji „wykorzystane źródła internetowe”) powinny 
zawierać identyfikator w nawiasach kwadratoowych, następnie adres strony,  
i datę w nawiasach okrągłych (dostęp: 21.12.2015). Uporządkowanie listy źródeł 
internetowych według numeracji identyfikatorów ([www 01], [www 02], ...). 

 
Uwagi końcowe:  

 
(a) W kwestiach nierozstrzygniętych powyżej, należy stosować się do wytycznych 

na sjp.pwn.pl.   
 

(b)  Manuskrypty niezgodne z powyższymi wymogami muszą zostać do nich 
dostosowane przez autorów. Jest to warunek wszczęcia prac redakcyjnych nad 
tekstem.  

 

 
 
 
 
 

 


