
Informacja dla autorów

Redakcja zwraca się do wszystkich autorów o stosowanie następujących rygorów, 
dotyczących formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym piśmie:

1. Wszystkie teksty należy składać w dwu egzemplarzach oraz w wersji elek-
tronicznej. Wydruk powinien być sporządzony według obowiązujących norm: Times 
New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, z marginesem z lewej strony szerokości 
4–5 cm. Poprawki i uzupełnienia powinny być ograniczone do minimum i nie mogą 
przekraczać trzech na jednej stronie; nie stosujemy żadnych podkreśleń.

2. Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego (tj. obszerniejszej, 
polemicznej recenzji) powinien wyglądać następująco: z lewej strony u góry imię 
i nazwisko autora oraz dokładny adres, poniżej tytuł na środku strony (na osi). Wszyst-
kie te elementy należy pisać pismem tekstowym, nie zaś samymi dużymi literami.

3. W recenzji ponad tekstem należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) 
i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (według strony 
tytułowej); jeśli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule należy podać 
imię i nazwisko redaktora; następnie – w przypadku pracy wielotomowej – liczbę 
tomów lub części (np. t. I–II) cyframi rzymskimi i dalej: miejsce i rok wydania, nazwę 
wydawcy, na ostatnim miejscu liczbę stron. Imię i nazwisko autora recenzji – na 
końcu tekstu z prawej strony oraz afiliację (miasto).

4. Teksty do działu „Życie naukowe” zawierają tytuł (na osi); podpis autora jak 
w recenzji. 

5. Wspomnienia pośmiertne: w tytule imię i nazwisko osoby, której tekst dotyczy, 
pod nim w nawiasach dokładne daty życia; podpis autora jak w recenzji.

6. Odnośniki do przypisów (dolnych) w tekście są umieszczane przed kropką 
kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok) albo przed 
przecinkiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między 
słowami, których nie oddziela przecinek).

7. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., 
rkps, mps, t., z., etc.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne w miarę potrzeby. 
Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską wówczas, gdy występują wraz z dniem 
i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu 
słownym (16 V 1935 r.; 16 maja; w maju 1935 r.).

8. W przypisach stosujemy skróty jak w punkcie 7, dopuszczalne są także inne 
skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyja-
śnieniem znaczenia w pierwszym przypadku ich zastosowania. Tytuły czasopism 
i serii wydawniczych piszemy w cudzysłowie; po tytule publikacji zamieszczonej 
w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów prostokątnych). 
Tomy i roczniki periodyków i innych publikacji podajemy cyframi rzymskimi; zeszyty, 
numery i części – cyframi arabskimi.

9. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty, odbiegające swoją zewnętrzną formą 
od powyższych zasad, będą zwracane autorom do właściwego przygotowania i ponow-
nego przesłania.

10. Redakcja prosi o dołączenie do artykułów streszczeń (do 3000 znaków ze 
spacjami) i abstraktów (do 500 znaków ze spacjami) w języku polskim, wykazu 
słów kluczowych w języku polskim oraz bibliografii zawierającej pozycje cytowane 
w przypisach.




