
Instrukcja edytorska 
 

 
 
 
 

 

Formatowanie tekstu: 

  

• Teksty należy przygotować w postaci dokumentu Word (*.doc lub *docx). 

 

• Tekst należy rozpocząć informacją o afiliacji (należy podać imię i nazwisko autora oraz pełną 

nazwę ośrodka, który autor reprezentuje) i podać pełny tytuł artykułu. 

 

• Wszystkie teksty powinny być zapisane czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 

wiersza, justowanie bez „miękkich enterów” i „twardych spacji” 

 

• Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia. 

 

Cytaty: 

 

• Cytaty krótkie piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny 

cudzysłów, powinien być wyróżniony znakami: „«…»”.  

 

• Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (10 pkt.), z pojedynczym odstępem między akapitem 

znajdującym się powyżej i akapitem poniżej.  

 

• Ingerencje w cytat prosimy ująć w nawias kwadratowy 

 

 

Przypisy:  

 

Należy zastosować przypisy harwardzkie – czyli (autor rok: s. nr). 

 

Przykłady:  

 

Podstawowa forma przypisu harwardzkiego zawiera nazwiska autorów, rok publikacji i opcjonalnie, 

po przecinku, numer strony lub stron. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podaje się nazwisko 

pierwszego autora z dopiskiem i in. (i inni) lub et al. 

 

(Ciamciara 2012, s. 81) 

(Ciamciara i Kowalski 2001, s. 36, 42) 



 

(Ciamciara, Kowalski i Nowak 1989, s. 187) 

(Ciamciara i in. 1980, s. 11-14) 

 

 

Dodatkowo w przypisie można zawrzeć informację o referowaniu dłuższego fragmentu: 

 

(por. Ciamciara 2012: 81) 

 

jak również wskazać, że cytat jest powtarzany 

 

(cyt. za Ciamciara 2012: 81). 

 

W przypadku gdy w jednym przypisie trzeba umieścić odwołanie do więcej niż jednej publikacji, 

to należy je wymieniać w kolejności chronologicznej: 

 

(Ciamciara i in. 1990, s. 11-14; Ciamciara i Kowalski 2001, s. 36, 42) 

 

Jeśli autor dokonał więcej niż jedną publikację w tym samym roku, datę uzupełnia się o kolejne 

małe litery alfabetu dla odróżnienia, o którą publikację chodzi: 

 

(Kowalski 1990a, s. 11-14) 

(Kowalski 1990b, s. 88) 

 

oraz identyczny zabieg stosuje się w szczegółowej bibliografii załącznikowej. 

 

Gdy cytowane są publikacje różnych autorów o tym samym nazwisku wydanych w tym samym 

roku, to dla ich odróżnienia stosuje się pierwszą literę imion autorów: 

 

(A. Nowak 1990) 

(J. Nowak 1990) 

 

Bibliografia: 

 

Bibliografia zamieszczona być powinna na końcu tekstu w kolejności alfabetycznej wg wzoru: 

 

Monografia: 

 

Słupecki L. 

2003   Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków. 

 

 

 

 

 



Monografia wieloautorska: 

 

Miskiewicz M. 

1967   Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Złotej Pińczowskiej, pow. Pińczów, [w:] 

Metodyka naukowo-techniczna badań archeologicznych i antropologicznych, red. J. Fellmann et. 

al., Warszawa. 

 

Czasopismo: 

 

Śnieżko G. 

2016   Monety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Prząsławiu, pow. 

jędrzejowski, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 60. 

 

Fotografie i ilustracje: 

 

Fotografie lub inne ilustracje, należy załączyć jako osobne pliki (w formacie .jpg, .gif, .bmp, .png 

lub .tif o rozdzielczości co najmniej 300 dpi). Sugerowanymi nazwami plików są: Fot. 1, Fot. 2, Il. 

1, Il. 2 itd. Opis ilustracji prosimy zamieścić w osobnym pliku tekstowym. W treści artykułu mogą 

znajdować się w.w ilustracje/zdjęcia wraz z podpisami jako wskazanie miejsca, w którym powinny 

się znajdować. 

 

Opis: 

 

Fot. 1 tytuł . 

Źródło: (Śnieżko 2016: s. 10) 

 

 
 
 
 


