
Dla Autorów 

  

Jak przygotować artykuł - wytyczne 

  

Autor 

Tytuł 

Abstrakt w języku angielskim. Długość abstraktu powinna wynosić od 200 do 1000 słów. 

W języku angielskim należy również podać tytuł artykułu. 

 

Słowa kluczowe: od czterech do ośmiu słów kluczowych w języku angielskim 

 

Formatowanie 

Wymagana czcionka to Times New Roman o  następujących rozmiarach: rozmiar 16 w imieniu i 

nazwisku autora (kapitalikami) oraz tytule artykułu (italikami); rozmiar 14 w podtytułach; rozmiar 12 

w tekście głównym; rozmiar 10 w długich cytatach, przypisach dolnych oraz bibliografii. Interlinia 

powinna wynosić 1,5 w tekście głównym oraz 1,0 w przypisach i bibliografii. 

  

Dodatkowe teksty 

Poza abstraktem i słowami kluczowymi, publikowanemu artykułowi powinien towarzyszyć również 

adres e-mail Autora i jego adres pocztowy (w oficjalny języku kraju nadawcy), a także krótka notka 

biograficzna (100-200 słów) w języku angielskim. 

  

Tytuły i źródła w tekście 

Źródła bibliograficzne powinny być umieszczone w tekście głównym z podaniem nazwiska autora, 

roku publikacji oraz numerem(ami) strony źródłowej. Przykład: (Hasselblatt 1986: 86). 

Tytuły prac wspomnianych w tekście głównym powinny być podawane w języku oryginału, np. Keew 

weri, kriminal-jutustus Tallinna elust (Wrząca krew. Kryminał o życiu w Tallinie, 1893), z 

tłumaczeniem tytułu na język artykułu i innymi dodatkowymi informacji w nawiasie, jeśli źródło jest 

wymieniane po raz pierwszy. Tłumaczenia tytułów mogą być używane w tekście głównym wyłącznie 

w sytuacji, jeśli takie tłumaczenie naprawdę istnieje i tekst odnosi się bezpośrednio do tłumaczenia, a 

nie oryginału. W przypadku cytowania dzieł literackich, zarówno opublikowanych tłumaczeń, jak i 

fragmentów przetłumaczonych na potrzeby artykułu, należy wymienić tłumacza w przypisie dolnym. 

Lista źródeł bibliograficznych powinna być ułożona alfabetycznie, z pracami tego samego autora w 

porządku chronologicznym (od najwcześniejszej). Należy stosować się do formatowania podanego w 

arkuszu stylu i ograniczyć informacje bibliograficzne do niezbędnego minimum. Bibliografia powinna 

być czytelna również dla osób, które nie znają języka artykułu i specyficznego dla niego stylu redakcji 

bibliografii. 
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