INFORMACJE DLA AUTORÓW
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Artykuł lub recenzję należy przesłać mailem na adres redaktor@ap.edu.pl w celu poddania go recenzji
i zaakceptowania do publikacji.
Zgłoszenie artykułu do druku jest jednoznaczne z przekazaniem Redakcji prawa do jego
własności. Oznacza to, że bez pisemnej zgody wydawcy nie można danego artykułu publikować
ani w całości, ani w części w innych czasopismach oraz innych wydawnictwach lub mediach
cyfrowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych zmian edytorskich w nadesłanych tekstach
Proponowany do druku tekst należy przesłać w dwóch formatach zapisu: WORD oraz PDF,
celem sprawdzenia jego poprawności w trakcie korekty.
Artykuły w języku polskim powinny zawierać pod tytułem:
 przekład tego tytułu na język angielski,
 streszczenie tekstu w języku angielskim.
 Artykuły nie zawierające tytułu i streszczenia po angielsku nie będą brane pod uwagę.
Artykuły w języku angielskim powinny zawierać pod tytułem:
 przekład tego tytułu na język polski,
 streszczenie tekstu w języku polskim.
Artykuły w języku obcym (innym niż angielski), np. włoskim czy francuskim, powinny zawierać
pod tytułem:
 przekłady tego tytułu na język polski i angielski,
 streszczenia tekstu w języku polskim i angielskim.
W „Periodyku" mogą być publikowane wyłącznie artykuły w języku polskim lub językach
obcych, będących głównymi językami obiegu tekstów naukowych, takich jak: angielski,
francuski, niemiecki i włoski.
 Teksty w językach innych niż wymienione, czyli w językach naukowo "nieobiegowych", nie będą brane pod uwagę.
 Języków innych niż wymienione, np. greki, łaciny, hebrajskiego, hieroglifów egipskich itp.
można używać w pełnym zakresie w cytatach i przykładach.
II. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA TEKSTU
Tekst powinien zawierać od 15-40 tysięcy znaków
Imię i nazwisko autora należy umieścić w lewym górnym rogu strony nad tytułem.
Na końcu tekstu, pod bibliografią, po lewej stronie, należy umieścić w tzw. „stopce autorskiej":
imię i nazwisko autora (-ów), tytuł lub stopień naukowy/zawodowy, afiliację (uczelnię, wydział,
instytut, katedrę lub zakład lub inną jednostkę organizacyjną), oraz adres e-mail do kontaktu.
Pod tytułem tekstu należy umieścić wskazane przekłady tytułu i streszczenia tekstu.
 Streszczenia (polskie i angielskie) powinny mieć maksymalnie po 150 słów.
 Tytuły i śródtytuły tekstu powinny być zaznaczone pogrubioną czcionką.
Pod streszczeniami należy umieścić słowa kluczowe (od 2 do 5 słów) po polsku i angielsku
Tekst artykułu należy oddzielić podwójnym odstępem akapitowym od jego streszczeń.
Przypisy w tekście należy stosować jako tzw. przypisy klasyczne, niemieckie (zewnętrzne),
u dołu strony:

Ch. H. Kahn, The Verb 'Be' in Ancient Greek, Reidel Publishing Company, Dordrecht – Boston
1981, s. 105-134.
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Op. cit., s. 12.
Ibidem, s. 18.
Bibliografia powinna być zredagowana w porządku alfabetycznym w następujący sposób:
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W bibliografiach nie należy podawać jako źródeł adresów stron internetowych, gdyż teksty
zawieszone w Internecie i posiadające jedynie formę elektroniczną nie stanowią publikacji w
znaczeniu naukowym.
Tekst artykułu powinien być złożony czcionką Times New Roman 12 pkt.:
 odstępy między wierszami 1,5
 marginesy strony 2,5 cm
 podpisy rysunków i zdjęć czcionką 10 pkt.
Rys. 1 Styl podpisu nad rysunkiem

Źródło: Autor (rok, s. xxx)











wszystkie ryciny powinny być w odcieniach szarości
rycyny i tabele powinny być umieszczone w odpowiednim miejscu w tekście z
umieszczeniem odpowiedniego odnośnika w tekście (redakcja zastrzega sobie prawo zmiany
miejsca umieszczenia rycin)
Wszystkie ryciny i tabele należy dodatkowo przesłać w osobnych, odpowiednio opisanych
plikach.
Jeśli ryciny lub tabele nie są własnością autora (-ów) tekstu należy dołączyć pisemna zgodę
na ich wykorzystanie.
czcionka w tabelach 10 pkt.
cytaty pismem prostym podane w cudzysłowach,
formy wyrazów i wyrazy obcojęzyczne (nieodmienne w języku danego artykułu) należy
podawać kursywą,
znaczenia wyrazów podajemy w tzw. „łapkach seman-tycznych”, o główkach odwróconych:
‘znaczenie’.

