THE INTERLOCUTOR: WYTYCZNE DLA AUTORA

1.
.odt.

Teksty przyjmowane są wyłącznie w języku angielskim w formacie .doc., .docs, .rtf. lub

2.
Do tekstów powinien być dołączony abstrakt (max 300 słów) i słowa kluczowe (max.
5, min. 2).
3.
Tekst powinien być napisany przy użyciu czcionki Times New Roman, 12 pkt.,
interlinia 1,5. Marginesy standardowe (2,5 cm).
4.
Abstrakt i słowa kluczowe: Times New Roman, 11 pkt., interlinia 1,5. Marginesy
standardowe (2,5 cm), kursywa.
5.

Cały tekst powinien być wyjustowany.

6.
pkt),

Między akapitami nie powinno być żadnych odstępów (odstępy poniżej i powyżej 0

7.
Na początku każdego akapitu powinno znajdować się wcięcie wykonane za pomocą
klawisza TAB o długości 1,25.
8.
Artykuł powinien mieć podstawą strukturę, z zachowaniem formatowania wszystkich
części oraz odstępów między nimi według poniższego wzorca:
TYTUŁ TEKSTU
By Imię Nazwisko Autora

Abstrakt
Słowa kluczowe

Tekst
Ewentualny tytuł paragrafu
Tekst
Ewentualny tytuł paragrafu
Tekst.

9.
Recenzja powinna mieć długość do 15 tys. znaków (ze spacjami) i podstawą strukturę
z zachowaniem formatowania wszystkich części według poniższego wzorca:
Tytuł recenzowanej pozycji, by IMIĘ NAZWISKO AUTORA, (Miasto wydania:
Wydawnictwo, rok wydania), pp. ilość stron.
Tekst recenzji
10.

W całym tekście stosujemy cudzysłowy pojedyncze górne: ‘’. Przykład: ‘tekst’.

11.
Cudzysłowy wewnętrzne zapisujemy za pomocą następującego znaku: «». Przykład:
‘cytowane zdanie oraz «jego cytowany fragment»’.
12.

Cudzysłowy kończące się wraz z końcem zdania zamykamy przed kropką.

13.
Przypisy na końcu zdania umieszczamy za kropką, w numeracji ciągłej, za pomocą cyfr
arabskich.
14.

W tekście stosujemy wyłącznie przypisy dolne według następujących reguł:
Pierwsze cytowanie monografii książkowej:
Imię Nazwisko autora, Tytuł, trans. Imię Nazwisko tłumacza (Miejsce wydania:
Wydawnictwo, rok wydania), p. numer strony.
Kolejne cytowanie monografii książkowej
Nazwisko, Tytuł, numer strony.
Pierwsze cytowanie artykułu w książce zbiorowej
Imię Nazwisko autora, ‘Tytuł artykułu’ in Tytuł książki, ed./eds. Imię Nazwisko
redaktora/Imię Nazwiska redaktorów (Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania),
p. numer strony.
Kolejne cytowanie artykułu w książce zbiorowej
Nazwisko autora, ‘Tytuł artykułu’, numer strony.
Pierwsze cytowanie artykułu w czasopiśmie
Imię Nazwisko autora, ‘Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, Numer w roku (rok), p.
numer strony.
Kolejne cytowanie artykułu w czasopiśmie
Nazwisko, ‘Tytuł artykułu’, numer strony.
Pierwsze cytowanie strony internetowej
Imię Naziwsko autora, Tytuł dokumentu, www.nazwawitryny.com/pl/etc. (accessed:
dzień.miesiąc.rok)
Kolejne cytowanie strony internetowej

Nazwisko, Tytuł dokumentu.
Uwaga: podając nazwę witryny podajemy nazwę witryny głównej, bez rozszerzenia na
daną podstronę, na której znajduje się cytowany dokument.
15.

W przypisach stosujemy skróty „see” jako „zobacz” oraz „cf.” jako „porównaj”.

