
Uwagi techniczne dla autorów  

 

1. Artykuł nie powinien być dłuższy niż 6000 słów (włączając cytaty tekstowe, 

przypisy i bibliografię). 

2. Należy dołączyć do artykułu abstrakty w języku polskim oraz angielskim (150-

200 słów każdy) wraz z pięcioma słowami kluczowymi.  

3. Wymagane jest dostosowanie tekstu do tzw. konwencji Chicago (wersja author-

date). Niedostosowanie się do tego wymogu będzie wiązało się z odrzuceniem 

artykułu.  

4. Należy dołączyć biogram autora artykułu (100-200 słów) obejmujący 

wykształcenie, doświadczenie, afiliacje naukowe, osiągnięcia naukowe, itp.  

5. Podstawowe zasady są następujące: 

- cytowanie opatrzone odsyłaczem wg wzoru (Kowalski 2013, 37) (nazwisko 

rok, strona) umieszczanym w tekście artykułu po cytacie – wszelkie dalsze 

informacje bibliograficzne umieszczamy wyłącznie w spisie bibliografii na 

końcu pracy, 

- Zapis w bibliografii i odpowiednie odesłania: 

Książka z jednym autorem: 

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 

New York: Penguin.  

Cytowana w tekście w formie: (Pollan 2006, 69) 

Książka z dwoma autorami: 

Ward, Geoffrey C., i Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. 

New York: Knopf.    

Cytowana w tekście w formie: (Ward i Burns 2007, 52). 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: 

Weinstein, Joshua I. 2009. The Market in Plato’s Republic. „Classical Philology” 

104: 439–58. 

Cytowany w tekście w formie: (Weinstein 2009, 440) 

Artykuł w książce: 



Kelly, John D. 2010. Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana. W Anthropology 

and Global Counterinsurgency, pod redakcją John D. Kelly, Beatrice Jauregui, 

Sean T. Mitchell i Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.  

Cytowany w tekście w formie: (Kelly 2010, 77) 

Bardziej szczegółowe informacje (opcja author-date!) dostępne są na 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

6. Krótkie cytaty (do 60 znaków) powinny być umieszczane w tekście i 

wydzielone cudzysłowem. Cytaty długie (powyżej 60 znaków) powinny być 

wydzielone jako nowy akapit z wcięciami po obu stronach, bez cudzysłowów. 

7. Ilość przypisów dolnych powinna być ograniczona do minimum. Podczas 

cytowania źródła, używaj wyłącznie odsyłaczy w tekście a nie przypisów 

dolnych.  

8. Kursywa (zamiast podkreślania) powinna być użyta dla tytułów prac, a 

cudzysłów dla tytułów czasopism.  

9. Używaj znaków wymowy brytyjskiej (tj: końcówek –ize, w przypadku pisania 

prac po angielsku).   

10. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych korekt w ostatecznych 

wersjach artykułów. 

11. Recenzje książek NIE powinny zawierać: tytułu, abstraktów, słów kluczowych, 

bibliografii, odniesień tekstowych.  

12. Recenzje powinny być poprzedzone informacją bibliograficzną dot. 

recenzowanej książki w następującym porządku i konwencji:  

Terry Eagleton, 2013. How to Read Literature (New Have and London: Yale 

University Press) 

13. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie artykułów w języku polskim.  

 

 

 

 

 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html


Uwaga! Jedynie artykuły dostosowane do wymaganej konwencji Chicago author-

date oraz opatrzone kompletną listą wymogów publikacyjnych (konkretnie, artykuł 

z tytułem, abstrakty z pięcioma słowami kluczowymi po polsku i angielsku, pełna 

bibliografia z odnośnikami tekstowymi w konwencji Chicago author-date,  oraz 

biogram autora) będą brane pod uwagę i zostaną wysłane do recenzentów.  

Poszczególne ww. komponenty nie mogą być wysyłane jako oddzielne załączniki czy 

wiadomości. W innym wypadku artykuł zostanie zwrócony autorowi.  

 

Prosimy o nadsyłanie artykułów oraz zapytań do Redaktora, dra Pawła Wojtasa, na 

adres llsw.submissions@gmail.com. 

 


