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1. Na pierwszej stronie dokumentu w lewym górnym rogu powinny znaleźć się imię 

i nazwisko autora. 

2. Poniżej tych danych na środku – tytuł tekstu pogrubioną czcionką. 

3. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 12 

z interlinią 1,5. 

4. Akapity należy zaznaczać wcięciem akapitowym. 

5. W tekście tytuły książek, publikacji naukowych piszemy kursywą, zaś tytuły czasopism – 

pismem prostym, w cudzysłowie. Kursywą zapisujemy także tytuły wierszy i filmów. 

6. Cytaty: 

• Cytując fragment o długości do dwóch wierszy, należy wprowadzić go dwukropkiem, 

umieścić w cudzysłowie (czcionką prostą). 

• Cytując fragment dłuższy niż dwa wiersze, należy wprowadzić go dwukropkiem, 

wyróżnić odstępem (1 wiersz), wcięciem, bloczkiem, zachować czcionkę prostą, bez 

cudzysłowu, w rozmiarze 11 z interlinią 1,0. Po zamknięciu cytatu należy znów 

pozostawić wiersz odstępu w rozmiarze 12 i kontynuować tekst. 

• Cytat w ramach cytatu oznaczamy znakiem «». 

• Jeśli cytowany fragment został zaczerpnięty z innego źródła, a nie z oryginału lub 

przekładu, stosuje się w przypisach oznaczenie: cyt.za:… (cytowane za…)  

np.: A. Krajewski, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2003, s. 71; cyt. za: J. Boć, Jak pisać 

pracę magisterską, Wrocław 1995, s. 31 i 38. 

N. E. Enkvist, Coherence, pseudo-coherence and non-coherence, Abo 1978, s. 110; cyt. za: Kognitywne 

podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001, s. 250. 

7. Odniesienia bibliograficzne: 

• W zapisie zachowujemy następującą kolejność: inicjał (jeśli inicjały są dwa, nie 

rozdzielamy ich spacją), nazwisko autora, przecinek, tytuł książki kursywą, przecinek, 

wydawnictwo (opcjonalnie, przecinek), miejsce wydania i rok wydania, przecinek, 

numer strony, kropka, np.: S. Weil, Wenecja ocalona, Austeria, Kraków 2007, s. 85. 

• W wypadku pozycji wielotomowej numer tomu podajemy po jej tytule, np.: Literatura 

polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, Warszawa 1984, s. 215–216. 

• Gdy cytujemy niezależny fragment publikacji, wprowadzamy znak [w:], redaktora 

oznaczamy skrótem red. przed inicjałem imienia, 
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np.: R. Linton, Rola kultury w kształtowaniu osobowości, [w:] Świat człowieka – świat kultury. 

Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 458. 

• Nazwisko tłumacza wprowadzamy po tytule i przecinku skrótem „tłum.”, 

np.: N. Ginzburg, Nasze dni wczorajsze, tłum. A. Pawłowska-Zampino, Kraków–Budapeszt 2014, s. 34. 

• Gdy cytujemy artykuł w czasopiśmie, należy zastosować zapis: autor (pismem 

prostym), tytuł pracy w pełnym brzmieniu (kursywą), tytuł czasopisma (pismem 

prostym, w cudzysłowie), rok, tom/numer, numer strony, np.: K.A. Jeleński, Dziesięć lat 

„Tempo Presente”, [w:] „Kresy”, 1993, nr 13, s. 84–85. 

• Podobnie w przypadku pojawiających się w czasopismach tłumaczeń z języków 

obcych podajemy autora, tytuł jego dzieła (jeśli został przetłumaczony, to wstawiamy 

tłumaczenie), tłumacza, tytuł czasopisma, rok, tom/numer, numer strony np.: F. Ponge, 

My creative Method, tłum. J. M. Kłoczowski, [w:] „Literatura na Świecie”, 2006, nr 9-10 s. 119. 

• Powtarzając tytuł, który pojawił się wcześniej, lecz nie bezpośrednio, stosujemy skrót 

„op. cit.” (pismem prostym):  

np.: N. Ginzburg, op. cit., s. 32. 

• Powtarzając tytuł widniejący bezpośrednio wcześniej, stosujemy „Ibidem” pismem 

prostym (cytując tę sama stronę, stosujemy „Ibidem” bez powtarzania numeru strony): 

np.: Ibidem, s. 8. 

• Odnosząc się do dzieła przywoływanego wcześniej autora, używamy „Idem”/ 

„Eadem” (czcionką prostą): np.: N. Ginzburg, Nasze dni wczorajsze, tłum. A. Pawłowska-

Zampino, Kraków–Budapeszt 2014, s. 34. 

Eadem, Caro Michele, Einaudi, Torino 2001 s. 45. 

• W przypadku zbioru tekstów jednego autora: W.G. Sebald, Tekstury snu. Przypisek do 

Nabokova, [w:] idem, Campo Santo, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2014,  s. 218. 

• W wypadku cytowania stron internetowych, adres podajemy po przecinku, w nawiasie 

kwadratowym dołączając datę ostatniej konsultacji, np.: Paderewski niczym Jagger. Polska w 

Wersalu miała gwiazdora, http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/975799,Paderewski-niczym-

Jagger-Polska-w-Wersalu-miala-gwiazdora [dostęp 10.10.2015].  

• Uwaga: W bibliografii cytowane publikacje należy uporządkować alfabetycznie wg 

nazwisk autorów (zmieniamy kolejność: najpierw nazwisko, potem inicjały imienia) 
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oraz podać zakres stron w przypadku artykułu czy innego niezależnego fragmentu 

publikacji. 

8. Jeżeli tekst napisany został w języku obcym, przypisy należy wprowadzać wg normy dla 

tego języka. 

9. Do tekstu należy dołączyć krótką recenzję artykułu, napisaną przez wybranego 

wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego co najmniej z tytułem doktora. W przypadku 

artykułu lub tłumaczenia studenta z innej uczelni – przez wykładowcę tejże uczelni. 

10. Do tekstu należy dołączyć bibliografię i notkę o autorze. 

11. Jeżeli nadsyłany tekst jest tłumaczeniem, należy dołączyć również wersję oryginalną. 

12. W przypadku zamieszczenia w tekście fotografii należy pamiętać, że będą one czarno-

białe. Fotografie należy dołączyć do maila razem z tekstem i zaznaczyć ich autora. 

13. Artykuł nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza (40 tys. znaków) oraz 

powinien zawierać się na co najmniej 3 stronach w programie WORD (nie dotyczy 

tłumaczeń). 

14. Teksty należy nadsyłać na adres redakcji: 

roman.redakcja@gmail.com. 

 


