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InfORmACjA dlA AuTORów

Teksty prosimy przesyłać drogą mailową lub w wersji papierowej i elektronicz-
nej nagrane na nośniku CD (DVD). Dodatkowo prosimy o dołączenie zgo-
dy na wydanie artykułu lub recenzji, a także oświadczenie, że nadesłana praca 
nie była dotąd ogłoszona drukiem lub w formie publikacji internetowej oraz 
nie została złożona w innej redakcji. Prosimy także o oświadczenie stwierdza-
jące, że to państwo jesteście autorami danej pracy.

Po zebraniu wszystkich nadesłanych tekstów redakcja dokona wstępnej 
recenzji, kwalifikując je do publikacji. Następnie trafią one z zachowaniem 
anonimowości do recenzentów wydawniczych. W razie jakichkolwiek wątpli-
wości prace będą odesłane autorowi z sugestią ewentualnej korekty. Zaakcep-
towane teksty zostaną przekazane do opracowania redakcyjnego, a po akcep-
tacji autorskiej nastąpi publikacja tomu. 

Maszynopis artykułu, recenzji, sprawozdania powinien zawierać na-
stępujące informacje oraz spełniać następujące wymagania:

Dane adresowe autora (autorów)
– imię i nazwisko 
– tytuł lub stopień naukowy 
– afiliacja
– adres do korespondencji 
– telefon kontaktowy 
– adres e-mail.

Strona techniczna tekstu
– tekst przygotowany w MS Word
– format A4, marginesy 2,5 cm (górny, dolny, prawy i lewy)
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– czcionka tekstu głównego: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5
– czcionka przypisów: Times New Roman, wielkość 10, interlinia 1,15
– maksymalna liczba znaków (ze spacjami): 45 000 (artykuł, artykuł 

recenzyjny) lub 12 000 (recenzja, sprawozdanie, polemika)
– ilustracje przygotowane do formatu B5 oraz ich wykaz (ilustracje po 

uzgodnieniu z redakcją)
– tytuł i streszczenie w języku angielskim do 900 znaków ze spacjami.

Uwagi dotyczące opracowywania przypisów
– Przy ponownym cytowaniu tego samego dzieła prosimy podawać maksy-

malnie trzy pierwsze wyrazy tytułu
– Zapis artykułów opublikowanych w czasopismach według następującego 

wzoru: Z. Fiala, K počátkům listin v Čechách, Sborník historický 1 (1953), 
s. 27–45; T. Lalik, Włość kanoników staroboleslawskich w pierwszej połowie 
XI wieku. Ze studiów nad organizacją domeny książęcej, Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej 19 (1971), nr 2, s. 399–429

– Zapis artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych według następu-
jącego wzoru: M. Bláhová, Dějepisectvi v českých zemich přemyslovského ob-
dobi, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych 
monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004, red. 
J. Dobosz, Poznań 2006, s. 107–139, tu, s. 116–117

– Zapis bibliograficzny druków zwartych (książek), gdy praca posiada 1–3 au-
torów, według następującego wzoru: A. Pleszczyński, Przestrzeń i polityka. 
Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza, Lublin 2000, s. 29 n.

– Zapis haseł i artykułów w słownikach i encyklopediach według następu-
jącego wzoru: G. Kreuzer, Udalrich, [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII, 
München – Zürich 2000, k. 1173–1174

– Cytaty łacińskie podajemy kursywą (bez cudzysłowu), cytaty w językach 
współczesnych podajemy czcionką prostą w cudzysłowie

– Formę zapisu źródeł archiwalnych i edycji źródłowych przygotowywać 
będą redaktorzy naukowi tomu
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