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ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Uprzejmie prosimy przygotowując tekst o dostosowanie się do poniższych zasad:
• Artykuł – tekst powinien być napisany w formacie Word DOC (97-2003) czcionka Times
New Roman, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy: górny -2,5 cm, dolny -2,5 cm, lewy 2,5 cm,
prawy -2,5 cm, bez nagłówków, stopek i numerów stron. Teksty powinny być podzielone na
podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły. Tekst, łącznie z przypisami i
bibliografią nie może przekroczyć 12 stron znormalizowanych (20 000 znaków). Prosimy o
nie zamieszczanie w tekście tabel, wykresów, rysunków, etc.
• Informacje o Autorach – na początku tekstu imię, nazwisko Autora, tytuł naukowy,
miejsce zatrudnienia
• Tytuł artykułu – w języku polskim i angielskim
• Śródtytuły – w języku polskim
• Abstrakt – w języku angielskim, kursywa, maksymalnie połowa strony znormalizowanej
(format A4)
• Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim, do 8 słów
• Przypisy – na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi, wg.
poniższego wzoru:
Ch. Braker: Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2005, s. 21.
T. van Dijk (red.): Dyskurs jako struktura i proces, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
2001, s. 11.
Z. Bauman: Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 24-25.
N. Chomsky: Początki historii propagandy, dokument elektroniczny, pobrano ze strony
http://ibw.com.pl/modules/xfsection/article.php?aricleid=40 [15 kwietnia 2011r.]
Gdy w kolejnym przypisie odnosimy się do tej samej pozycji, stosujemy skrót „Tamże”.
• Bibliografia

–
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końcu

artykułu,
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zgodnie

z zasadami opisu bibliograficznego wg poniższego wzoru:
Braker Ch.: Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2005.
Dijk van T. (red.): Dyskurs jako struktura i proces, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa
2001.
Bauman Z.: Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2.
Chomsky N.: Początki historii propagandy, dokument elektroniczny, pobrano ze strony
http://ibw.com.pl/modules/xfsection/article.php?aricleid=40 [15 kwietnia 2011r.]

