WYMOGI REDAKCYJNE
Proponowany tekst w języku polskim powinien zawierać następujące elementy lub spełniać
wymienione kryteria:
1. Informacje o Autorach:
Prosimy o wpisanie przed tekstem głównym artykułu następujących informacji:
□ imię i nazwisko Autora
□ informacja o tytule naukowym i wszystkich posiadanych stopniach naukowych
wraz z zakresem nauk (np. prof. nauk społecznych, dr hab. w zakresie nauk o
polityce, dr w zakresie nauk prawnych)
□ afiliacja Autora wraz z zajmowanym stanowiskiem (np. adiunkt na Wydziale
Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej)
□ adres poczty elektronicznej
□ numer telefonu.
2. Warunki formalne:
□ format pliku: .doc lub.docx;
□ objętość:
□ artykuł: 20-40 tys. znaków ze spacjami (12 stron znormalizowanych);
□ recenzja: 4–5 stron znormalizowanych;
□

artykuł powinien mieć strukturę wewnętrzną:
□ rozdziały,
□ podrozdziały,
□ punkty itp.;
□ polecamy strukturę IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion)

□

czcionka:
□ tekst główny: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;
□ przypisy: Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza;

□

przypisy:
□ na dole strony

□

słowa kluczowe do artykułu w języku polskim i angielskim (4–6), proszę ułożyć je od
najogólniejszego do najbardziej szczegółowego, pierwsze musi kwalifikować artykuł
do jednego z działów czasopisma (językoznawstwo, historia, nauki o polityce, nauki o
mediach i komunikacji, europeistyka, literaturoznawstwo);
streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (6-10 linijek tekstu – nie
więcej!);

□

□

jeżeli tekst zawiera ilustracje, to:
□ należy zapisać je w odrębnych plikach graficznych (preferowany format: .jpg);
□ należy umieścić je w pliku tekstowym, w miejscu, w którym powinny
być zamieszczone oraz podać tytuł ilustracji oraz pełen zapis
bibliograficzny źródła;

□

układ tekstu na stronie:
□ marginesy standardowe: po 2,5 cm z każdej strony;
□ wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej) – dotyczy całego tekstu;
□ akapity: wcięcie pierwszego wiersza 1 cm;

NIE ROZMIESZCZAMY TEKSTU NA STRONIE NP. NIE PRZENOSIMY
SPÓJNIKÓW DO KOLEJNEGO WIERSZA KLAWISZEM ENTER LUB NIE
WSTAWIAMY WIELOKROTNYCH ODSTĘPÓW (SPACJI).

***
3. Podstawowe zasady redakcyjne:
Przypisy dolne:
□ odnośniki do przypisów umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym (kropką,
przecinkiem itp.);
□ odsyłacze:
□ Zob. J. Knopek, Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku, Bydgoszcz 2001.
□ Por. J. Knopek, W Europie przemian, konfliktów i kompromisów, Bydgoszcz 1998.
□

skróty łacińskie (ibidem, i.e., viz., cf.)

□

przy kolejnym odwołaniu do danego opracowania lub źródła skracamy tytuł (według
poniższego wzoru:)
□ A. Chodubski, Wstęp do badań…dz.cyt., s. 26.
□ A. Chodubski, Wstęp do badań…, s. 26.

Prasa i wydawnictwa periodyczne
□ J. Smalcerz, Z Unią nie po drodze, „Rzeczpospolita” 1999, nr 157, s. 7-8.
□ J. Knopek, Polacy w ojczyźnie Homera, Iliady i Odysei, „Kurier Ateński” 1996, nr 25, s. 2527.
Encyklopedie, przewodniki i słowniki
□ Niemcy, [w:] Encyklopedia świat w przekroju, Warszawa 1991, s. 189 i n.
□ Piłsudski Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, Warszawa 1996, t. 27, s. 325-329.
□ Politologia, [w:] Wielka encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1998, t. 4, s. 524.
Monografie i opracowania
□
□
□
□

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, s. 32.
Zob. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
E. Gdulewicz i in., Ustroje państw współczesnych, Lublin 1997, s. 132.
Zob. J. Knopek, S. Mól, O tworzeniu współczesnej oświaty polonijnej w Grecji. Szkoła Polska
im. Romka Strzałkowskiego w Atenach, Wrocław 1995.

Artykuły
□ J. Bakalarz, Polskie modlitewniki na emigracji, „Studia Polonijne” 1981, t. 4, s. 123.
Książki pod redakcją
□ J. Nocoń, Polityczny wymiar integracji europejskiej, [w]: Polonia wobec integracji europejskiej, J.
Knopek (red.), Bydgoszcz 2000, s. 50.
□ K.A. Paluch, Inkluzywne i ekskluzywne rozumienie terminu „Polonia”, [w:] Stan i potrzeby badań
nad zbiorowościami polonijnymi, H. Kubiak, A. Pilch (red.),Wrocław 1976, s. 37.
Materiały internetowe
□ J. Nocoń, Polityczny wymiar integracji europejskiej, www.psz.pl, dostęp 11.2014.

Skróty:
□ w tekście właściwym (zasadniczo) używamy form pełnych;
□ skróty mogą być stosowane w przypisach lub nawiasach;
□ przy pierwszym użyciu należy podać pełne brzmienie nazwy i obok w nawiasie skrót,
jeżeli będzie stosowany samodzielnie;
□ przy skrótach od nazw obcojęzycznych w nawiasie podajemy tłumaczenie na język
polski.
Cytaty:
□ zaznaczane cudzysłowami, bez kursywy;
□ wycięcia w przytaczanych zdaniach zaznaczamy: (…);
□ zdania przywoływane w części, np.: „(…) treść (…)”;
□ cytat wewnątrz cytatu: « »;
□ dodatkowe informacje w nawiasie kwadratowym z informacją o ingerencji Autora:
[dodane słowa – przyp. inicjały autora, np. M.S-G.].
Tytuły dokumentów:
□ kursywą, bez cudzysłowu.
Ilustracje, tabele, schematy:
□ pod każdą ilustracją/tabelą/schematem stosujemy pełen zapis bibliograficzny, np.:
□ Źródło: Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł, miejsce i data wydania, s. .
□ Źródło: oprac. własne na podstawie: Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł, miejsce i data
wydania, s. .

***
Teksty nieuwzględniające wskazanych zasad będą w ciągu miesiąca od otrzymania przez
redakcję zwracane Autorom w celu ich dostosowania.
Wszystkie teksty podlegają recenzji wydawniczej.
Redakcja w ciągu trzech miesięcy od otrzymania artykułu (wolnego od uchybień
technicznych) powiadamia Autorów o przyjęciu, warunkowym przyjęciu lub
nieprzyjęciu tekstu do druku.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty formalnej (w tym skracania tekstów) oraz
proponowania uzupełnień merytorycznych w porozumieniu z Autorami.
Redakcja nie gwarantuje druku tekstów niezamówionych.

