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WYMOGI EDYTORSKIE
1. Układ strony tytułowej artykułu monograficznego
a. W pierwszym wersie, w zapisie wyrównanym do prawej, zamieszcza się w układzie blokowym informację zawierającą
nazwę czasopisma (w pierwszym rzędzie), dane odnośnie do
bieżącego numeru i roku wydania (w drugim rzędzie) i numer
DOI (w trzecim rzędzie, Bookman Old Style „11”).
b. Poniżej w zapisie wyrównanym do lewej podaje się w układzie
blokowym dane autorskie (imię i nazwisko), poniżej identyfikator ORCID, a jeszcze niżej dane afiliacyjne z pełną nazwą
uczelni lub instytucji (Bookman Old Style „11”).
c. Poniżej podaje się zapisany drukiem prostym, w układzie
wyśrodkowanym TYTUŁ artykułu (Bookman Old Style pogrubiona „14”).
d. Streszczenie (Bookman Old Style „11” w zapisie treści streszczenia, a pogrubiona „11” dla wyróżnienia ich określnika).
e. Słowa kluczowe (Bookman Old Style „11” w zapisie wykazu
słów, a pogrubiona „11” dla wyróżnienia ich określnika).
f. Tłumaczenie tytułu zapisane wersalikami, drukiem prostym,
w układzie wyśrodkowanym (Bookman Old Style pogrubiona
„12”).
g. Abstract (Bookman Old Style „11” w zapisie treści abstractu,
a pogrubiona „11” dla wyróżnienia ich określnika).
h. Keywords (Bookman Old Style „11” w zapisie wykazu słów,
a pogrubiona „11” dla wyróżnienia ich określnika).
i. Tekst artykułu z wyodrębnionymi: wstępem, rozwinięciem/
śródtytułami i zakończeniem (Bookman Old Style „12” w zapisie tekstu właściwego, a śródtytuły i oznaczenia rozwinięcia/wstępu/zakończenia wyróżnione pogrubioną „12”).
2. Układ strony tytułowej artykułu recenzyjnego
a. W miejscu przewidzianym na tytuł artykułu podaje się informacje nt. recenzowanej monografii książkowej w następującym układzie: imię i nazwisko autora (lub redaktora) zapisane
antykwą, tytuł recenzowanej pracy zapisany kursywą, miejsce i rok wydania (antykwą), nazwa wydawnictwa (antykwą),
liczba stron (ss. lub pp.) oraz ew. informacje dot. ilustracji,
tabel, tablic, aneksów, indeksów, streszczeń obcojęzycznych
oraz serii (antykwą) (Bookman Old Style „14”).
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b. Tekst recenzji (Bookman Old Style „12” tekst właściwy, a śródtytuły „12” pogrubioną).
c. Pod tekstem: imię i nazwisko autora recenzji (kursywą) z wyrównaniem do prawej (Bookman Old Style „12”).
3. Tytuły, cytaty
a. Tytuły monografii autorskich i redakcyjnych zapisujemy kursywą, tytuły: rozdziałów, podrozdziałów, części prac zbiorowych, artykułów w czasopismach zapisujemy antykwą w cudzysłowie podwójnym (Bookman Old Style „12”).
b. Cytaty w cudzysłowie podwójnym (Bookman Old Style „12”).
Cytaty dłuższe (ponad 5 wierszy) bez cudzysłowu, od nowego
wiersza, wcięte. Opuszczenia w cytatach zaznaczane wielokropkiem, bez nawiasu. (Bookman Old Style „11”).
4. Daty i liczebniki
a. Pełne daty zapisuje się w tekście: 5 maja 1978; w przypisie:
5.05.1978
b. Okresy od – do zapisujemy 1978–1984
c. Procenty: 12%
d. Strony: 12–13
e. Dekady: lata 40. ubiegłego wieku
f. Stulecia: XX w.
5. Opisy publikacji w przypisach redaguje się wg standardu CMoS
– Chicago Manual of Style 17th edition
a. monografie autorskie: pełne imię i nazwisko (antykwa), tytuł
(kursywa), w nawiasie okrągłym antykwą (miejsce wydania:
wydawnictwo, rok wydania), strona/strony (bez: s.)
1

Jan Kowalski, Praca u podstaw w XIX wieku, (Warszawa: PWN, 1989), 13–14.

b. monografie redagowane: pełne imię i nazwisko redaktora/
redaktorów (antykwa), w nawiasie okrągłym antykwą (red.
lub ed./eds.), tytuł (kursywa), w nawiasie okrągłym antykwą
(miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), strona/strony
(bez: s.)
Jan Nowak (red.), Modernizacja ulic Warszawy u progu XX wieku, (Warszawa: Wydawnictwo Libra, 2012), 23.
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c. artykuły w czasopismach: pełne imię i nazwisko (antykwa),
„tytuł artykułu” (zapis antykwą, ujęty w cudzysłów podwójny), nazwa czasopisma (kursywa), rocznik (cyfry rzymskie),
tom/nr/zeszyt (cyfry arabskie), rok wydania, strony (cyfry
arabskie)
		 3 Jan Kowalski, „Stosunki dyplomatyczne polsko-japońskie w XX wieku”, Studia Międzynarodowe, t. 22, 2015, 34–35.

d. artykuły w pracach zbiorowych: pełne imię i nazwisko (antykwa), tytuł artykułu (zapis antykwą, ujęty w cudzysłów podwójny), zapisane antykwą w: lub in: dalej opis pracy zbiorowej wg pkt 5b
4
Jan Nowak, „Krakowskie Przedmieście w 1896 roku”, w: Jan Nowak (red.), Modernizacja ulic Warszawy u progu XX wieku, (Warszawa: Wydawnictwo Libra, 2012), 68, 6.

6. W przypisach stosujemy idem, eadem, ibidem, etc., nie należy
natomiast stosować op. cit. Zamiast niego podajemy skrócony
zapis opisu bibliograficznego:
5

Jan Kowalski, Praca u podstaw, 45.

7. Serie wydawnicze: zasadniczo ich tytuły zapisujemy antykwą,
ale kiedy książka cytowana jest, jakby to był jej właściwy
tytuł (np. W kręgu paryskiej Kultury t. III), to zapisujemy ją
kursywą.
8. W przypisach nie tłumaczymy tytułów polskich prac na język
angielski.
9. W treści tekstu tłumaczymy tytuły polskich prac na język angielski, zapisując tłumaczenia antykwą w nawiasach kwadratowych.
10. W przypisach nazwy miast, w których opublikowane były cytowane książki, podajemy w oryginalnym brzmieniu (jak na stronie
tytułowej książki lub wg obowiązujących zasad transkrypcji).
11. Opisy publikacji w bibliografii redaguje się wg standardu CMoS
– Chicago Manual of Style 17th edition. Wyodrębnić należy
i osobno zestawić (w porządku alfabetycznym) źródła, opracowania i publikacje internetowe. Rejestrując artykuły z czasopism i z prac zbiorowych wskazuje się zakres stron, na których
zamieszczony jest cały tekst. Przykładowe zestawienie publikacji w grupie opracowania:
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Kowalski, Jan. Praca u podstaw w XIX wieku, (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1989).
Kowalski, Jan. „Stosunki dyplomatyczne polsko-japońskie w XX wieku”, Studia Międzynarodowe, t. 22, 2015, 23–51.
Nowak, Jan (red.), Modernizacja ulic Warszawy u progu XX wieku,
(Warszawa: Wydawnictwo Libra, 2012).

12.	Redakcja „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych” zaleca przy redagowaniu przypisów i bibliografii posługiwanie się menadżerami typu Zotero, Citavi, Mendeley lub
RefWorks i wymaga stosowania standardu CMoS – Chicago
Manual of Style 17th edition (Notes) lub (full note).
Linki do polecanych przez Redakcję stron internetowych:
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://libguides.williams.edu/citing/chicago-notes#s-lg-box-21699939
https://sciwheel.com/work/?lg
https://www.citavi.com/en
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://proquest.libguides.com/refworks
https://www.zotero.org/
https://www.buw.uw.edu.pl/dla-nauki/zarzadzanie-bibliografia/
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