
ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU  W MONOGRAFII  

(w wydawnictwie naukowym z listy ministerialnej - poziom I)

Teksty  (wyłącznie  w  formatach  doc)  prosimy  nadsyłać  drogą  elektroniczną  na  adres

kamena1933@onet.com.pl. Do druku przyjmujemy teksty napisane w języku   języku polskim

oraz angielskim o objętości 20-25 tys. znaków.

1. UKŁAD TEKSTU:

 autor  tekstu  wraz  z  afiliacją  (imię  i  nazwisko,  tytuł  i  stopień  naukowy,  miejsce

zatrudnienia) lub danymi promotora (w przypadku doktorantów)

 tytuł artykułu,

 tekst zasadniczy,

 bibliografia,

 tytuł artykułu w języku angielskim,

 streszczenie w angielskim,

 słowa kluczowe w języku  angielskim i rosyjskim.

2. WYMOGI REDAKCYJNE:

Preferowany  edytor  tekstu Word.  Czcionka:  Times  New  Roman,  wielkość  czcionki  –  12;

odstęp między wierszami – 1,5.

Tytuł artykułu (nazwa pogrubiona, czcionka Times New Roman 14).

Summary / Streszczenie / Резюме (nazwa wyśrodkowana, pogrubiona, czcionka Times

New Roman 12, czcionka Times New Roman 12).

Key words / Słowa kluczowe / Ключевые слова: (nazwa pogrubiona, dwukropek, 4-5

słów kluczowych, bez pogrubienia, rozdzielonych przecinkami, bez kropki na końcu,

czcionka Times New Roman 12). 

Dopuszcza  się  stosowanie  wyróżnień,  np.  kursywę  w  wyrazach  obcych,  ale bez

podkreślania wyrazów.

Kursywą  podajemy  tytuły  cytowanych  pozycji  zwartych  i  artykułów  (w tekście,

bibliografii).

W cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy w tekście tytuły rozdziałów (powieści i prac

naukowych) oraz tytuły czasopism.

W  tekście  polskim  stosujemy  cudzysłów  polski,  w  tekście  rosyjskim  stosujemy

cudzysłów rosyjski.

Cytaty ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy). Cytaty przekraczające trzy linijki tekstu
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wydzielamy wcięciem z lewej strony – 1,25; zmniejszamy czcionkę na 11 Times New

Roman, interlinia 1,5.

Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych (…).

W takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze. 

Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia

pojedyncza).

Przy zapisie lat stosujemy liczebnik zapisany cyfrą (liczebniki porządkowe z kropką)  

np. lata 70.

Przy nazwiskach w tekście po raz pierwszy stosujemy pełny zapis imienia, następnie

inicjał.

W  Bibliografii  powinno  się  znaleźć  źródło  wtórne  (to,  z  którego  autor  korzystał),

natomiast w tekście należy podać nazwę i datę oryginalnej pracy i wpisać odsyłacz do

wtórnego źródła poprzedzony przyimkiem za: (z dwukropkiem).

SPOSOBY ZAPISU PRZYPISÓW

Przypisy  zamieszczane  są  w  tekście  głównym  (bez  wariantu  transliterowanego)  zgodnie  z

następującą konwencją:

[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bartmiński 1999, 105] 

[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Балдаев 1997, I, 45–46] 

[tytuł rok wydania, strony], np. [Encyklopedia językoznawstwa ogólnego… 2003, 343]

Odwołanie do kilku źródeł:

[nazwisko rok wydania, strony; tytuł rok wydania, strony; nazwisko rok wydania, 

strony], np. [Bartmiński 2010, 47; Encyklopedia językoznawstwa ogólnego… 2003, 343;

Мечковская 2018, 20]. 

Źródła internetowe

[nazwisko, online], np. [Мечковская, online]

SPOSOBY ZAPISU BIBLIOGRAFII 

 Autor sporządza jeden wykaz literatury dla całego tekstu (Bibliografia, Библиография). 

 Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów

lub tytułów prac zbiorowych.

 W bibliografii nie stosujemy numeracji.

 W nawiasie kwadratowym podajemy datę pierwszego wydania dzieła oraz oryginalny tytuł

w przypadku dzieł tłumaczonych.
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