
Zasady przygotowania tekstu 

1. Tekst należy przygotować w edytorze Microsoft Word (rozszerzenie *.doc; .docx) i prze-

słać w wersji elektronicznej na adres: paculus@tlen.pl. Maksymalna objętość tekstu to dwa 

arkusze wydawnicze. 

2. Formatowanie tekstu: 

- czcionka: Times New Roman, 12 p., 

- marginesy: 2,5 cm, 

- interlinia: 1,5 p., 

- tytuł wyśrodkowany i wyboldowany, 

- streszczenie i tytuł tekstu w języku angielskim należy zamieścić na końcu tekstu, pod tym 

należy podać po angielsku słowa kluczowe, 

- tekst powinien zawierać informacje: imię i nazwisko autora oraz instytucję afiliacji, wy-

równane do prawego marginesu, umieszczone na początku, 

- cytaty dłuższe nić trzy wersy należy podać z wcięciem 1 cm i krojem w rozmiarze 10 p. 

(proszę nie stosować cudzysłowów ani kursywy). 

3. Zasady sporządzania przypisów: 

- klasyczne, zamieszczone na dole strony, z zastosowaniem skrótów w języku polskim 

(Tamże, Dz. cyt., Zob., Tegoż…), 

- odsyłacze do przypisów proszę umieszczać przed znakami przestankowymi, 

- przypisy proszę podać czcionką 10 p., z interlinią pojedynczą, 

- rodzaje przypisów: 

• do monografii1,  

• do artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją2,  

• do artykułu w czasopiśmie3,  

• do publikacji źródłowej opublikowanej w prasie (należy obowiązkowo podać datę 

dzienną oraz numer strony)4,  

• do aktów prawnych5, 

• do dokumentów elektronicznych6. 

 

Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (wraz z przetłumaczonym tytułem) 

oraz słowa kluczowe (maks. 5). 
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