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informacje

dla

autorów

P.T. A uto ró w Sztuki i Filozofii inform ujem y o zasadach, których będziem y przestrzegać
w naszym piśmie:
1. Objętość przysyłanych artykułów nie powinna przekraczać 22 stron zno rm alizo w a
nego m aszynopisu, tj. 1800 znaków na stronie, recenzji zaś - 8 stron.
2. Przypisy pow inny być um ieszczone na dole strony i mieć form ę przyjętą w ostat
nich tom ach pisma z pełnym tytułem , nazw iskiem tłum acza, redaktora tom u bądź
pracy zbiorow ej, nazw ą w yd aw n ictw a, datą i m iejscem w ydania (np. J. Derrida,
Glos i fenom en, przeł. B. Banasiak, W ydaw nictw o KR, W arszaw a 1997, s. 133).
Jeżeli w tekście pojaw ia się m otto, to powinno być ono rów nież opatrzone przypi
sem bibliograficznym .
3. M ateriały pow inny być przysyłane w 2 egzem plarzach w raz z dyskietką lub
w form ie elektronicznej (preferow ane form aty: MS Word 6, Open O ffice) na adres:
sztu ka.w fis@ u w .ed u .p l.
4. A uto ró w prosimy o dołączenie krótkiej noty (zaw ierającej stopień lub tytuł nauko
w y oraz aktualne miejsce pracy) w raz z dokładnym adresem korespondencyjnym
(rów nież elektronicznym ).
5. Prosimy także o dołączanie streszczenia w języku polskim i angielskim o objętości
do pół strony (ok. 150-200 słów ) oraz słów kluczowych.
6. Redakcja SziF zastrzega sobie prawo do dokonyw ania skrótów i niewielkich zm ian
w tekście.
7. M ateriałów niezam ów ionych Redakcja nie zw raca.
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for

contributors

We inform all prospective contributors to „A rt and Philosophy" (Sztuka i Filozofia) about
our preferences concerning texts subm itted for publication:
1. Articles subm itted should not exceed 22 pages o f norm al typescript e.g. 1800
characters per page. Reviews should be no more than 8 pages long.
2. All notes in the article should be footnotes in accordance w ith the style used in
the last volum es of Sztuka i Filozofia. Additional texts such as m ottos should also
be accom panied by footnote w ith all bibliographical data. Exam ples of footnotes:
B. Wall raff, W ord C ou rt: W herein Verbal Virtue Is Rew arded, Crimes against the
Language A re Punished, a n d Poetic Justice Is Done, Harcourt, New York 2000,
p. 34.
3. Authors are advised to subm it tw o printed copies and a com puter disc w hen
sending by post or an electronic version (form atted m ost preferably in MS W ord,
or Open O ffice) to: sztu ka.w fis@ u w .ed u .p l.
4. We remind authors to enclose inform ation about th eir current academ ic affiliation
and position, including postal address, email address and telephone number.
5. A short sum m ary (up to 200 w ords) and keywords should also be provided.
6. Sztuka i Filozofia reserves the rights to m ake additional changes in texts subm itted
w hen necessary.
7. M aterials sent w ill not be returned.
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