Wytyczne dla Autorów

1. Objętość tekstu:
Artykuły – 60.000 znaków, artykuły recenzyjne – 30.000 znaków, glosy – 20.000 znaków, inne
(materiały źródłowe, analizy, raporty) – 40.000 znaków.

2. Format tekstu:
a) plik edytowalny Word (doc, docx, rtf)
b) czcionka Calibri
c) wielkość czcionki – 12
d) interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5
e) przypisy dolne: czcionka Calibri, wielkość – 10, interlinia – 1
f) marginesy standardowe – 2,5 cm

3. Sposób opracowania tekstu:
a) tekst powinien zawierać wewnętrzną strukturę tj. podział na części właściwy dla formy
publikacji; w szczególności artykuł powinien zawierać: uwagi ogólne (wprowadzenie), przegląd
literatury i materiałów źródłowych, opis przyjętych metod badawczych, prezentację wyników
badań oraz ich analizę (ocenę), sformułowanie wniosków (tezy publikacji)
b) publikacja może kończyć się podziękowaniami
c) na końcu artykułu, glosy, analizy etc. należy zamieścić bibliografię
d) do artykułów i glos należy dołączyć streszczenie (900 znaków) oraz wykaz słów kluczowych;
e) dopuszcza się przesłanie bibliografii, streszczenia oraz słów kluczowych w osobnym pliku
f) do materiałów należy dołączyć informacje o autorze wraz afiliacją, adresem e-mail i numerem
telefonu autora/autorów

4. Bibliografia i przypisy:
Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w systemie harwardzkim. System ten
stosowany w pracach z nauk społecznych i ścisłych, szczególnie rekomendowany, jeśli w pracy
występują przypisy rzeczowe (z numerycznymi odnośnikami w tekście), jako jedyny
rozpoznawany przez bazy Google Scholar istotne w kontekście cytowania. Przypisami
źródłowymi zamieszczanymi w treści tekstu głównego rządzi schemat [nazwisko autora + data

wydania + numer strony]. Umieszcza się je bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu
wymagającym wskazania źródła. Dokładne i pełne opisy bibliograficzne podaje się tylko w
bibliografii załącznikowej na końcu pracy. Sporządza się ją w porządku alfabetycznym według
nazwisk autorów.

SCHEMAT ODSYŁACZY W TEKŚCIE

• Należy podać nazwisko bez inicjałów oraz rok publikacji, stronę.
[Nazwisko, data]
[Kowalski, 2017]
[Nazwisko, data, strona]
[Kowalski, 2017, s. 35]
• Jeżeli cytowana praca ma dwóch autorów, należy podać obydwa nazwiska i rok publikacji.
[Nazwisko1, Nazwisko2, data, strona]
[Kowalski, Nowak, 2017, s. 35]
• Jeżeli praca ma 3–5 autorów, należy wymienić wszystkich przy pierwszym cytowaniu, a przy
każdym kolejnym jedynie nazwisko pierwszego autora z dopiskiem et al. oraz z rokiem
publikacji. Jeżeli praca ma więcej niż pięciu autorów, za każdym razem należy podać tylko
nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem et al. oraz z rokiem publikacji.
[Nazwisko et al., data, strona]
[Kowalski et al., 2017, s. 35]
• Jeżeli nazwiska autorów pojawiają się w tekście, należy podać w nawiasie kwadratowym tylko
datę – rok wydania.
Jak przekonuje Kowalski [2017]…
• Jeżeli odsyłacze do dwóch różnych pozycji po skróceniu wyglądałyby jednakowo, należy
każdorazowo zapisywać nazwiska tak wielu autorów, jak jest to konieczne dla rozróżnienia
obydwu pozycji.
• Jeżeli cytujemy prace różnych autorów o tym samym nazwisku, należy każdorazowo w
odsyłaczu podawać inicjały imion tych autorów.
[J.B. Kowalski, 2015]
• Jeżeli cytujemy kilka prac tego samego autora opublikowanych w tym samym roku, po dacie
wydania należy dopisać małą literę „a”, „b” itd.

[Kowalski, 2017a]
• Przy dosłownym przytaczaniu tekstu należy podać numery stron.
• Cytowanie pośrednie:
[1966, za: Nowak, 2000]
• Cytowanie dzieł klasycznych:
[Platon, tłum. 1980]
Zapis w Bibliografii nie jest wymagany dla dzieł klasycznych, takich jak prace starożytnych
Greków, Rzymian czy dzieła religijne. W takiej sytuacji należy po prostu oznaczyć w pierwszym
odsyłaczu w tekście wydanie, z którego się korzysta. Fragmenty klasycznych prac są jednakowo
oznaczane we wszystkich wydaniach numeracją rozdziałów, wersetów itp.
Do oznaczenia fragmentu pracy, z którego się korzysta, należy więc użyć tych oznaczeń zamiast
numerów strony.
[Biblia Tysiąclecia, Pnp 2,10–14]

SCHEMAT OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

(bibliografia załącznikowa będąca wykazem wykorzystanej literatury)
• WYDAWNICTWO ZWARTE (KSIĄŻKA)
Nazwisko, X., Nazwisko, X.Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Kowalski, A., Nowak, B.C. (2017). Zasady poprawnego cytowania. Warszawa: Oficyna
Wydawnicza SGH.
• KSIĄŻKA NAPISANA POD REDAKCJĄ
Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Kowalski, A. (red.). (2017). Zasady poprawnego cytowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
SGH.
• ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki (s. strona początku–strona końca), Y.
Nazwisko, Z. Nazwisko (red.). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Nowak, G. (2017). Jak sporządzać przypisy. W: Zasady poprawnego cytowania (s. 28–39), A.
Kowalski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

• ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE)
– w którym każdy kolejny numer/zeszyt w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron
(w każdym zeszycie pierwsza strona opatrzona jest numerem 1:
Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr
rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca.
Kowalski, A., Nowak, B.C., Różański, Z. (2017). Bibliografia bez tajemnic, Czasopismo Miłośników
Poprawnej Polszczyzny, 26(15), s. 26–42.
– w którym artykuł w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty (issues) w ramach jednego
rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolejnym zeszycie opatrzona jest
numerem kolejnym, po ostatniej stronie w zeszycie poprzednim):
Nazwisko, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr rocznika,
strona początku–strona końca.
Kowalski, A., Nowak, B.C., Różański, Z. (2017). Bibliografia bez tajemnic, Czasopismo Miłośników
Poprawnej Polszczyzny, nr 58, s. 18–35.
– z numerem DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego
Nazwisko, X., Nazwisko2, X.Y. (rok). Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona
początku–strona końca. DOI: xxxxxxxx.
Kowalski, A., Nowak, B.C., (2017). Bibliografia bez tajemnic, Czasopismo Miłośników Poprawnej
Polszczyzny, 58, s. 18–35. DOI: 10.1000/182.
• ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu, adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.ROK).
Należy zamieszczać pełen link do źródła, nie tylko ogólny adres strony internetowej.

