
Załącznik 1 

 

Monografia wieloautorska (termin wydania publikacji – 2016 rok) 

 

Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. 

Tekst powinien zawierać przynajmniej pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze 

spacjami). Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek językowych, 

graficznych i układu tekstu. Za opublikowane prace autorzy nie otrzymają honorarium ,  

jedynie egzemplarz autorski.  

 

 

Wymogi edytorskie: 

I. Tekst 

 plik tekstowy należy dostarczyć w formacie *.rtf, *.doc lub *.docx; 

 w przypadku pracy zbiorowej wymagane jest ujednolicenie pracy i przekazanie w 

jednym pliku; 

 cytaty umieszczamy w cudzysłowie i zawsze wskazujemy ich źródło;  

 tytuły piszemy kursywą; 

 przy przechodzeniu do następnej linii nie stosujemy klawiszy shift+enter; 

 należy unikać wyróżnień, nie wyróżniamy tekstu przez podkreślenie; 

 nie stosujemy ozdobników, przy wyliczeniach najlepiej używać półpauzy ze spacją;  

 przypis – na końcu zdania – umieszczamy zawsze przed kropką; 

 każdy artykuł w monografii powinien zawierać streszczenie w języku obcym i 

afiliację; 

 bibliografię należy umieszczać na końcu całej pracy, również w pracy wieloautorskiej. 

Zapis monografii i prac zbiorowych w bibliografii powinien zawierać wydawnictwa.  

II. Grafiki  

 ilustracje przeznaczone do publikacji powinny być dostarczone w postaci odrębnych 

plików, w formatach: *.tif, *.jpg lub *.psd, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi 

przy planowanych wymiarach reprodukcji (realne wymiary w książce); 

 wykresy należy wykonać w programach: Microsoft Excel, Corel Draw lub Word i 

zapisać z możliwością poddawania edycji (nie zapisywać jako obrazy);  



 materiał ilustracyjny przygotowujemy w odcieniach szarości, wykresy na białym tle;  

 tabele, wykresy, schematy, rysunki i zdjęcia podpisujemy i numerujemy; 

 nie należy zamieszczać plików graficznych z Internetu. 

III. Przypisy  

Przypisy należy umieszczać u dołu strony. Zapis bibliograficzny w przypisie powinien 

składać się z następujących elementów oddzielanych przecinkiem: 

 inicjał imienia i nazwisko autora, 

 tytuł pracy (kursywą) 

 miejsce i rok wydania 

 strona 

Przykład:  

J. Charytański, Zmagania o kształt katechezy w Polsce, Kraków 2008, s. 120. 

Prace zbiorowe (powyżej trzech autorów lub pod redakcją naukową): 

Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, red. M. Flis, Kraków 

2006, s. 163. 

Przykład powołania się na rozdział w pracy zbiorowej: 

J. Mirski, Dusza teatru, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. J. Degler, Wrocław 1976, s. 

231. 

W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach lub seriach naukowych należy 

podać: 

 inicjał i nazwisko imienia autora 

 tytuł artykułu (kursywą) 

 tytuł czasopisma (w cudzysłowie) 

 rok wydania 

 numer zeszytu 

 stronę 



Przykład: 

A. Kowal, Perspektywy integracji europejskiej, „Teraźniejszość i Przyszłość” 2003, nr 4, s. 

24. 

Jeśli wydawnictwa stosują inną numerację, podajemy sposób numerowania przyjęty przez 

wydawnictwo” 

S. Gajda, Nasz język powszedni, „Horyzonty Wychowania” 7/2008(14), s. 19. 

Cytując artykuły zamieszczone w Internecie, należy podać pełny adres strony wraz z datą 

dostępu on-line (w nawiasie): 

Przykład: 

K. Samela, Choreoterapia. Praktyczne wykorzystanie artystycznych walorów tańca w 

rehabilitacji ludzi starszych, http://www.artefakt.info.pl/doc/Choreoterapia.doc (dostęp: 

06.02.2010). 

Vox Domini, http://www.voxdomini.com.pl (dostęp: 12.10.2010). 

Tytuły dzieł obcojęzycznych i nazwy miejsca wydania podaje się w języku oryginału. 

Do oznaczania numeru wydania, tomu, części itd. stosuje się liczby arabskie. 

Uwaga: 

Jeśli autor powołuje się na pracę już wcześniej opisywaną w przypisie, to jej miejsce i rok 

wydania należy zastąpić skrótem dz. cyt. Zawsze jednak w takim przypisie musi pojawić się 

autor i tytuł (nie należy stosować skrótu dz. cyt. zaraz po nazwisku). 

 

http://www.artefakt.info.pl/doc/Choreoterapia.doc
http://www.voxdomini.com.pl/

