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Załącznik 2 

 

     Wymogi edytorskie 

dla artykułów przygotowywanych do serii Humanistica 21 

pt.: ”Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności” 

 

Czcionka: editor WORD, Times New Roman 12; interlinii 1,5; marginesy: lewy – 2,5, prawy 

– 2,0, góra i dół – 2,0. 

 

Imię i nazwisko autora podajemy pogrubionym drukiem i kursywą po lewej stronie. 

Tytul artykułu piszemy dużymi literami i podajemy po lewej stronie. 

W tekście po tytule artykułu podajemy streszczenia w języku angielskim i w języku polskim 

poprzedzone tłumaczeniem tytułu artykułu na język angielski po tekstach zredagowanych                   

w języku polskim, rosyjskim i niemieckim.  

Po streszczeniach podajemy słowa kluczowe. 

 

Objętość artykułu nie powinna być mniej niż 15 stron tekstu  maszynopisu formatu A4 (wraz 

z tabelami, rysunkami i literaturą oraz streszczeniami). 

 

Sposób cytowania w tekście:  

Brown (2001: 25) twierdzi… 

Takie poglądy można zauważyć u Browna (2001) i Spencera (2002) 

Nie używamy przypisów do danych bibliograficznych. Prosimy o wykorzystaniu 

jednolitnych cudzysłowów: «   ». 

 

Po tekście zasadniczym artykułu umieszczamy bibliografię. 

Sposób sporządzania bibliografii 

Monografie: 

Spencer, J. i  P. S. Rosenbaum. 2003. Cognitive linguistics. London: Longman. 
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Artykuł w zbiorze artykułów: 

Johns, P. 2003. ‘On prepositions’. W: Peters, S. (ed.) 1985. On grammatical something.        

Oxford: OUP, 17-28. 

 

Czasopisma: 

Pawłowski, J. ‘O stronie biernej’. Studia semiotyczne 1985 tom 14, 65-89. 

Jeżeli korzystamy z więcej niż jednego artykułu w zbiorze to zbiór prezentujemy jako oddzielną 

pozycję, a artykuły będą zawierały nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, nazwisko 

edytora, rok wydania i strony. 

Nie podajemy adresów internetowych w tekście,  tylko w bibliografii. 

Jeżeli nie ma nazwiska autora to piszemy: [Źródło internetowe 1: strony], [Źródło 

internetowe 2 : strony] itd.                        

 

Wzór ujęcia tekstu 

 

August Malinowski   [czcionka Times New Roman 12, Bold]  

 

SEMANTYCZNA ANALIZA PRZYSŁÓWKÓW  [czcionka Times New Roman 12] 

 

1 Typy przysłówków 

  

1.1 Przysłówki przestrzenne 

 

Tekst 

 

1.2 Przysłówki czasowe 

 

     Tekst 

      
 

 

 

 

 

 

 


