ZASADY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU PRAC NAUKOWYCH DO CZASOPISMA
STUDIA WARMIÑSKIE
I. Informacje ogólne
Rocznik Studia Warmiñskie sk³ada siê z dzia³ów: 1. Filozofia; 2. Teologia; 3. Prawo; 4. Nauki o rodzinie;
5. Historia; 6. Sprawozdania; 7. Recenzje.
Do oceny ka¿dego tekstu z dzia³u 15 powo³uje siê dwóch niezale¿nych recenzentów spoza jednostki
(szersze informacje na stronie internetowej czasopisma); ka¿dy tekst podlega szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM.
II. Przygotowanie tekstu
Autor dostarcza do Redakcji Studiów Warmiñskich tekst drog¹ elektroniczn¹ na adres mailowy: studia
-warminskie@onet.pl
Preferowany edytor tekstu: Word; czcionka: Times New Roman; wielkoæ czcionki w tekcie g³ównym: 12;
odstêp miêdzy wierszami: 1,5; wielkoæ czcionki w przypisach: 10.
Marginesy ka¿dej kartki wydruku powinny mieæ wymiary: górny i dolny  25 mm, lewy  35 mm.
Formatowanie tekstu nale¿y ograniczyæ do minimum: wciêcia akapitowe, rodkowanie, kursywa.
Objêtoæ tekstów nadsy³anych do dzia³ów 15 nie powinna przekraczaæ 30 tys. znaków (³¹cznie
z przypisami i spacjami), tj. ok. 15 stron (wed³ug podanych wy¿ej kryteriów).
Sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczaæ 6 tys. znaków (³¹cznie ze spacjami), tj. ok. 3 stron
(wed³ug podanych wy¿ej kryteriów).
Nale¿y do³¹czyæ do pracy wykaz skrótów wprowadzonych skrótów (wed³ug wzorów podanych w Encyklopedii katolickiej, wyd. KUL).
Do nades³anego tekstu (z dzia³ów 15) nale¿y do³¹czyæ streszczenie w jêzyku polskim (maksymalnie
1500 znaków, tj. ok. pó³ strony tekstu przygotowanego wed³ug podanych wy¿ej kryteriów) oraz s³owa kluczowe
w jêzyku polskim (od piêciu do siedmiu, zamieszczone po tytule, przed tekstem pracy).
Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku Autor podaje imiê i nazwisko oraz swój naukowy zak³ad,
np. Jan Nowak, Wydzia³ Teologii Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie.
Zrecenzowane artyku³y (z dzia³ów 15) przekazywane s¹ wraz z recenzj¹ do Autorów. Autor powinien zapoznaæ siê z recenzj¹, ustosunkowaæ siê do poprawek recenzenta i po ich uwzglêdnieniu lub uzasadnionym nieuwzglêdnieniu zwróciæ do Redakcji tekst recenzowany, recenzjê, nowy wydruk komputerowy i opisan¹ p³ytê CD
z poprawion¹ wersj¹ (nazwisko i imiê Autora, tytu³ artyku³u).
Redakcja Studiów Warmiñskich przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie nie drukowane. Autorzy
tekstów s¹ zobowi¹zani do z³o¿enia stosownego owiadczenia potwierdzaj¹cego oryginalnoæ pracy.
III. Sporz¹dzanie przypisów
Numer przypisu w tekcie umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym koñcz¹cym zdanie lub jego
czêæ, np. Za monografiê nie uznaje siê skryptów akademickich, powieci, zbiorów poezji1, [ ] opowiadañ
i reporta¿y2.
Opis publikacji zwartej (ksi¹¿ki) powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: inicja³ (-y) imienia (imion) bez
spacji, nazwisko (-a) autora (-ów), tytu³ dzie³a, podtytu³ (oddzielony kropk¹), miejsce i rok wydania (przed
rokiem zaznaczamy czêci wydawnicze (np. 32007), wykaz cytowanych stron (numery stron nale¿y oddzieliæ
mylnikiem bez odstêpów lub przecinkiem, jeli strony nie nastêpuj¹ po sobie). Tytu³ dzie³a zaznaczamy
kursyw¹  bez cudzys³owu.
Przyk³ad zapisu przypisów
P. Nowak, Filozofia cz³owieka, w: K. Kowalski (red.), Podstawowe problemy filozoficzne, Olsztyn 2011,
s. 4687.
Idem, Filozofia cz³owieka, s. 65.
Ibidem, s. 20.
Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kap³anów we wspó³czesnym wiecie, OsRomPol 3-4 (1992), nr 16, s. 47.
KKK 587.
TBNT, t. 2, s. 1622.
J. Komorowska, Zwierzêce emocje, http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799,1380393,1(2,3,4),czasopisma.html
(30 V 2011).
Przypisy bezporednio siê powtarzaj¹ce nale¿y oznaczaæ: Ibidem, s. ... (bez kursywy). Dzie³o wczeniej
cytowane zapisujemy: inicja³ imienia i nazwisko autora, tytu³ dzie³a lub jego skrót (za ka¿dym razem jednakowy), s. ... . Je¿eli w jednym przypisie nastêpuj¹ bezporednio po sobie wiêcej ni¿ jedno dzie³o tego samego
autora, to przy cytowaniu drugiego dzie³a (i nastêpnych  jeli wystêpuj¹) zamiast inicja³u imienia i nazwiska
autora piszemy: idem, tytu³ lub skrót dzie³a, s. ... .
Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku ksi¹¿ki cytowanej oznacza siê skrótem
[b.m.], [b.r.], [b.m.r.], (w nawiasie kwadratowym).
IV. Przytaczanie cytatów
Cytaty z Biblii w tekcie i w przypisach nale¿y pisaæ kursyw¹ (bez cudzys³owu). Wszystkie inne cytaty
umieszczane w tekcie i w przypisach nale¿y ujmowaæ w cudzys³ów (bez kursywy).
Wszystkie cytaty nale¿y dok³adnie sprawdziæ ze ród³em. Cytaty z Biblii wed³ug Biblii Tysi¹clecia.
Cytuj¹c poezjê lub dramatu konieczne jest zachowanie uk³adu graficznego orygina³u (podzia³ na strofy,
wciêcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych nale¿y równie¿ zachowaæ wciêcia akapitowe
i wyró¿nienia orygina³u. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyró¿nienia musz¹ byæ opatrzone adnotacj¹
w nawiasie kwadratowym.
Wszystkie cytaty musz¹ byæ opatrzone notk¹ bibliograficzn¹.
Fragmenty opuszczone w cytatach nale¿y zaznaczyæ trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.

