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Informacje dla autorów

Profil czasopisma

„Studia Etnologiczne i  Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest roczni-
kiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski w  Katowicach. Od września 2012 roku „Studia 
Etnologiczne i  Antropologiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.
Tematyka proponowana w  ramach wydawnictwa obejmuje rozprawy naukowe, a  także relacje 
z  badań i  doniesienia ze świata nauki ściśle związane z  zagadnieniami etnologii i  antropologii. 
„Studia Etnologiczne i  Antropologiczne” stwarzają możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń 
i  zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu do druku
(wskazówki redakcyjne są dostępne na stronie: http://www.seia.us.edu.pl/)

I. Wytyczne ogólne

1. Wszystkie teksty powinny być napisane w edytorze Word, czcionką Times New Roman, 12 pkt., 
z odstępem 1,5 wiersza. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia (1 cm).
2. Na pierwszej stronie (w  lewym górnym rogu) należy podać imię i  nazwisko Autora (czcionka 
12 pkt.) oraz pełną nazwę instytucji, którą Autor reprezentuje, jeśli jest to uczelnia – także nazwę 
wydziału; w  przypadku osób niezwiązanych z  żadnym ośrodkiem należy podać miejscowość. 
Poniżej prosimy podać wyśrodkowany tytuł artykułu oraz napisane czcionką 10 pkt.:

 y tytuł w  języku angielskim,
 y abstrakt w  języku polskim (do 700 znaków, licząc ze spacjami),
 y do 5 słów kluczowych (key words) w  języku angielskim,
 y do 5 słów kluczowych w  języku polskim.

3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 12 stron znormalizowanego wydruku.
4. W pierwszym przypisie dolnym (oznaczonym gwiazdką* po tytule artykułu) prosimy o podanie 
informacji o  źródłach finansowania badań przedstawionych w  tekście (pełna nazwa grantu/ów, 
badań statutowych, z dokładnymi nazwami instytucji finansujących badania, czas realizacji itd.).
5. Pod tekstem głównym prosimy zamieścić Bibliografię (czcionka 10 pkt.).

II. Bibliografia

Pozycje bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie. Źródła archiwalne należy wyodrębnić 
i  zamieścić po pozostałych pozycjach, na końcu bibliografii.
Reguły opisu bibliograficznego publikacji różnego typu – zob. punkt IV: Przypisy dolne.
Uwaga! W każdym adresie bibliograficznym publikacji stanowiącej część większej całości (artykuł 
w czasopiśmie, rozdział w pracy zbiorowej itp.) należy podać zakres stron, na których dany tekst zo-
stał zamieszczony. W przypadku publikacji internetowych należy pamiętać o podaniu daty dostępu.
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III. Cytaty

Jeśli zamieszczamy cytat, zawsze podajemy w  przypisie stronę pracy, z  której pochodzi. Cytaty 
krótkie piszemy zwykłą czcionką i  ujmujemy je w  cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzy-
słów, powinien być wyróżniony znakami: »…«. Dłuższe cytaty ujmujemy „blokowo”: piszemy je 
mniejszą czcionką (10 pkt.), z jednowierszowym opuszczeniem, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu.
W  przypadku cytatu z  publikacji obcojęzycznej, który został przełożony na język polski przez 
Autora, w przypisie, po adresie bibliograficznym należy zamieścić informację: Tłumaczenie własne.

IV. Przypisy dolne

Adresy bibliograficzne

Książka autorska:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Katowice 2008, s. 35.

Fragment książki autorskiej:
J. Kowalski: Powstania i  plebiscyt. W: Idem: Stosunki narodowościowe na Śląsku. Katowice 2008, 
s. 47.

Książka autorska opublikowana w serii:
J. Kowalski: Zapomniane miejsca, zapomniane słowa. Eseje o  śląskiej duszy. W: „Śląskie Prace 
Kulturoznawcze”. Nr 8. Red. A. Chmara. Katowice 2013.

Fragment pracy zbiorowej:
J. Kowalski: Językowy obraz obcego w  śląskiej prasie. W: Górny Śląsk wczoraj i  dziś. Red. 
K. Popiołek. Katowice 2008, s. 38.

Artykuł w czasopiśmie:
J. Kowalski: Tożsamość a pamięć. „Socjologia” 1990, nr 32, s. 43.

Artykuł w dzienniku:
J. Kowalski: O  zbiorowych wyobrażeniach przeszłości. Wnioski na przyszłość. „Gazeta Wyborcza”, 
24.10.2014, s. 13.

Publikacja będąca przekładem:
J.-M. Nichon: Historia Europy Środkowej i  Wschodniej. Przeł. K. Adamska. Warszawa 2008, 
s.  76–77.
C. Glachant: Dusza czy duch. Przeł. E. Kantyl. „Literatura na świecie” 2001, nr 12, s. 43.

Źródła internetowe:
Archiwum Map Zachodniej Polski: mapy.amzp.pl.
Media regionalne, nie centralne! Ruch Autonomii Śląska, 16.05.2016. http://autonomia.pl/n/media-
regionalne-nie-centralne [data dostępu: 13.08.2016].
Siwek T.: Bez narodowości – nowe zjawisko w  Republice Czeskiej i  na Zaolziu. http://politologia. 
uksw.edu.pl/wp-content/uploads/Tadeusz-Siwek.pdf, s. 4 [data dostępu: 5.08.2014].
Wilgocki M.: Orban domaga się od Ukrainy autonomii dla Węgrów z  Zakarpacia. Gazeta 
Wyborcza, 5.05.2014. http://wyborcza.pl/1,75477,15952609,Orban_domaga_sie_od_Ukrainy_auto-
nomii_dla_Wegrow_z.html [data dostępu: 13.05.2014].
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Materiały archiwalne:
Postanowienie Sądu Powiatowego dla m. Łodzi z  dn. 16.01.1962. Archiwum XVI Wydziału Ksiąg 
Wieczystych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. IX Ko. 92/61.

Wielokrotne powołanie na tę samą publikację

Skracając opis bibliograficzny, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by był on zapisywany kon-
sekwentnie w  tej samej postaci. Skraca się wszystkie opisy, także prac zbiorowych (nawet jeżeli 
odwołania dotyczą różnych artykułów znajdujących się w  tym samym tomie).

Jeśli publikację wymieniono w poprzednim przypisie, zapis przybiera formę według wzoru:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Katowice 2006, s. 29.
Ibidem, s. 35.

Jeżeli publikacja była cytowana wcześniej (w obrębie jednego rozdziału), podajemy skrócony opis
(a nie op. cit.), według wzoru:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Katowice 2006, s. 45.
J. Kowalski: Językowy obraz obcego w  śląskiej prasie. W: Górny Śląsk wczoraj i  dziś. Red. 
K. Popiołek. Katowice 2008, s. 38.
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 78.
M. Malinowska: Wpływy czeskie w  sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk wczoraj i  dziś…, 
s.  56–57.

Uwaga! W przypisie dolnym należy wpisać numer strony (lub wybranych stron), na której znajduje 
się cytowany fragment albo tekst przywoływany niebezpośrednio. Nie należy natomiast wpisywać 
zakresu stron, który odnosi się do całej publikacji będącej częścią większej całości, na przykład 
artykułu czy rozdziału (w przeciwieństwie do Bibliografii, w której jest to obowiązkowe). W przy-
padku publikacji internetowych należy pamiętać o podaniu daty dostępu.

Przygotowanie przypisów

Wymiary i numery:
 y każdy przypis powinien znajdować się na odpowiedniej stronie, czyli tej samej, na której znajduje 
się odwołanie w  tekście (a nie na końcu artykułu, rozdziału, pracy);

 y przypisy należy zapisać z  wcięciem akapitowym, czcionką 10 pkt., Times New Roman, każdy 
kończąc kropką.

Kursywa i  cudzysłów:
 y tytuły cytowanych książek, rozdziałów, artykułów zapisujemy kursywą;
 y tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych zapisujemy w cudzysłowie.

Łącznik i pauza:
 y w przypisie podajemy inicjał imienia autora (autorów) i nazwisko (nazwiska); w przypadku po-
dwójnych nazwisk umieszczamy między nimi łącznik bez spacji (DOBRZE: A. Kowalska-Nowak; 
ŹLE: A. Kowalska – Nowak, A. Kowalska - Nowak, A. Kowalska–Nowak);

 y między numerami stron oraz tomów, części, zeszytów itp. stosujemy nie łącznik (25-35), tylko 
pauzę (25–35) bez spacji (DOBRZE: 25–35; ŹLE: 25-35, 25 – 35, 25 - 35).
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Kropki, dwukropki, przecinki, średniki:
 y dwukropek stosujemy po nazwisku autora i po określeniu Idem (lub Eadem, Eidem, Eaedem);
 y odwołując się do rozdziału, artykułu itp. (fragmentu większej całości), po jego tytule i  kropce 
wpisujemy W (zapis dużą literą, bez nawisów kwadratowych) i dwukropek;

 y przecinek oddziela człony opisu po roku wydania;
 y jeśli w przypisach dolnych podajemy więcej niż jedną pozycję, poszczególne opisy bibliograficzne 
oddzielamy średnikami;

 y przypisy kończą się kropką.

Duża i mała litera:
 y skróty zapisywane od dużej litery: Cz. (część); T. (tom; w  przypadku serii); Red. (redaktor); 
Przeł. (przełożył); Oprac. (opracował); Cyt. za: (cytat za:);

 y skróty zapisywane małymi literami: t. (tom; w  przypadku czasopisma); nr (numer); z. (zeszyt); 
s. (strona).

Arabskie cyfry, łacińskie określenia:
 y tomy, części, zeszyty – numerację zapisujemy cyframi arabskimi (niezależnie od tego, jaki zapis 
znajduje się w oryginale);

 y stosujemy łacińskie określenia: et al., ibidem, Idem (lub Eadem, Eidem, Eaedem, zależnie od 
liczby i płci).

V. Materiał ilustracyjny

Materiałów ilustracyjnych (fotografii, ilustracji, wykresów) prosimy w  tekst nie „wklejać”. W  wy-
branych miejscach tekstu należy zamieścić jedynie podpisy. Dodatkowo do tekstu składanego do 
druku prosimy załączyć sporządzoną w Wordzie listę podpisów.

Parametry techniczne:
 y przekazując tekst do publikacji, fotografie i pozostałe materiały ilustracyjne w wersji elektronicz-
nej należy załączyć jako osobne pliki, zawierając w  nazwie każdego pliku swoje nazwisko oraz 
odpowiedni numer (Fot. 1, Fot. 2 itd.; Il. 1, Il. 2 itd.; Wykr. 1, Wykr. 2 itd.);

 y pliki z  materiałem ilustracyjnym powinny być zapisane w  formacie: .jpg, .gif, .bmp, .png, .tif, 
eps., .cdr, .ai lub .pdf oraz mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi (przy wymiarze w  skali 1:1, 
tzn. jeśli na potrzeby publikacji zdjęcie ma być powiększone, rozdzielczość powinna być odpo-
wiednio większa);

 y wykresy, schematy itp. należy przekazać w wersji edytowalnej.

Podpisy należy sporządzić według wzoru:

Fot. 1. Obozowisko Pasztunów, zachodni Pakistan (fot. J. Stolarski, lipiec 2005)

Il. 1. Tradycyjny strój zamężnej Pasztunki
Źródło: K. Wolski: Pakistan. Dzieje ziemi i  państwa. Warszawa 1978, s. 57.

Il. 1. Archipelag Nowej Kaledonii (oprac. E. Gaba „Sting”)
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/New_Caledonia_and_Vanuatu_bat-
hymetric_and_topographic_map-fr.jpg [data dostępu: 13.12.2015].
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Uwaga!

W przypadku materiałów ilustracyjnych objętych prawem autorskim Autor jest odpowiedzialny za 
uzyskanie i przekazanie Wydawnictwu UŚ pozwolenia na ich publikację.

W  przypadku tekstu wcześniej opublikowanego Autor ma obowiązek uzyskać i  przekazać 
Wydawnictwu UŚ stosowną zgodę na powtórną publikację.

Złożenie tekstu do druku oznacza zgodę na druk bez otrzymania honorarium autorskiego, w  za-
mian za otrzymanie egzemplarza czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji 
o  zakwalifikowaniu tekstu do druku.

Bardzo prosimy o  konsekwentne stosowanie przedstawionych zasad, co znacząco przyspieszy 
druk publikacji.


