Zasady przygotowywania publikacji
I. Wymagania podstawowe
1. Dokument powinien zostać dostarczony w postaci elektronicznej (adres mailowy:
pe@ujd.edu.pl), w pliku typu „doc” (program Word).
2. Format: A4 standardowego maszynopisu (marginesy: 25 mm), czcionka Times New
Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza.
3. Stopień pisma w materiałach uzupełniających (tabele, przypisy, podpisy) powinien
być o 2 punkty mniejszy od stopnia pisma tekstu głównego (10 pkt). Maksymalna
szerokość tabeli to 12,5 cm przy układzie pionowym i 18 cm przy układzie poziomym.
4. Imię i nazwisko autora w lewym górnym rogu, poniżej afiliacja; tytuł tekstu
wyśrodkowany i wytłuszczony.
5. Przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów pochodzących z innych publikacji
należy stosować się do przepisów wynikających z prawa autorskiego.
II. Tekst główny
1. Akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu
(za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu).
2. Dokładne cytaty wprowadza się za pomocą cudzysłowów „drukarskich”. Cytat
w cytacie oznacza się cudzysłowem «francuskim». Cudzysłów francuski należy
wstawiać z tabeli znaków (polecenie: wstaw symbol). Można też stosować oddzielny
akapit o mniejszym stopniu pisma.
3. Omawianą leksykę zapisuje się pochyłą odmianą czcionki (kursywą).
4. Odmianą pochyłą (kursywą) zapisuje się ponadto: tytuły dzieł drukowanych (O dobrej
i złej polszczyźnie, Kamienie na szaniec), wtrącenia obcojęzyczne (a propos, ex lege),
łacińskie nazwy systematyczne (Corvus corvus), włoskie terminy muzyczne (legato).
5. Partie tekstu można wyróżniać przez pogrubienie lub r o z s t r z e l e n i e. Nie
stosuje się wyróżnienia poprzez podkreślenie. Należy również unikać łączenia kilku
rodzajów wyróżnień. Wyróżnienia powinny być stosowane jednolicie i konsekwentnie
w obrębie danej pracy.
III.

Streszczenie, słowa kluczowe
1. Do artykułu należy dołączyć: jego streszczenie w języku polskim i angielskim oraz
słowa kluczowe (maksymalnie 5 terminów) w języku polskim i angielskim.
2. Streszczenia w języku polskim i w języku angielskim autor przygotowuje we własnym
zakresie. Powinny one stanowić skróconą wersję artykułu. Objętość tekstu każdego
z załączonych streszczeń nie powinna przekraczać 200 wyrazów. Nad tekstem
streszczeń należy umieścić tytuł artykułu (w przypadku streszczenia w języku
angielskim tytuł powinien również być przetłumaczony na język angielski).

IV. Zasady podawania informacji bibliograficznej
1. Należy stosować tzw. harwardzki system informacji bibliograficznej, to znaczy, że
w tekście umieszcza się odsyłacze bibliograficzne, na końcu artykułu natomiast
– bibliografię.

2. Odsyłacz bibliograficzny w tekście składa się z umieszczonego w nawiasie okrągłym
nazwiska autora i daty wydania źródła, np. (Lesz-Duk 2011). W przypadku
dokładnych cytatów podaje się też numer strony oddzielony od roku wydania
przecinkiem, np. (Jaros 2010, 74).
V. Przykłady opisu bibliograficznego
Tytuły publikacji zwartych oraz artykułów należy formatować kursywą, tytuły czasopism ująć
w cudzysłów. Tomy, numery, zeszyty należy zapisywać cyframi arabskimi, roczniki
rzymskimi.
1. Monografia
Lesz-Duk M., 2011, Przyimki wtórne w języku polskim. Stan współczesny i ewolucja,
Częstochowa.
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1982, Kultura języka polskiego. Zagadnienia
poprawności leksykalnej, Warszawa.
2. Artykuł w pracy zbiorowej lub wydawnictwie nieperiodycznym
Michalewski K., 2009, Język językoznawców, [w:] M. Steciąg, M. Bugajski (red.), Norma
a komunikacja, Zielona Góra, s. 315–320.
3. Artykuł w czasopiśmie lub serii wydawniczej
Skorupka S., 1950, Kompozycja grup frazeologicznych, „Poradnik Językowy” 4, s. 19–25.
Biniewicz J., 1992, Potoczny a naukowy obraz świata w tekstach nauk ścisłych, [w:]
J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), „Język a Kultura”, t. 5: Potoczność w języku
i w kulturze, Wrocław, s. 111–118.
4. Praca zbiorowa
Bizior R., Suska D. (red.), 2012, Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty,
Częstochowa.
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