
 

Wielkie rody polsko-litewskie. 

„Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019. 

Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej. 

 

TARNOBRZEG 5-7 WRZESIEŃ 2019 r.  

Termin nadsyłania artykułów i materiałów: do 15 grudnia 2019 roku na adres:  

mateuszklempert@gmail.com  

 

Wymogi edytorskie 

1. Artykuł wykonany na papierze formatu A-4: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: 

Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5. Przypisy: czcionka 10. Marginesy 

każdej kartki wydruku o wymiarach: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm. Formatowanie 

tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość 

artykułów nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego wydruku. 

2. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imię i nazwisko oraz 

instytucję naukową, którą reprezentuje. 

3. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itd., m.in.), a także  

z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś – w miarę potrzeby. 

4. Numery przypisów należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą. Numery 

przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie. Odnośniki do 

przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, 

gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok), albo przed przecinkiem wewnątrz zdania).  

W przypisach stosujemy skróty jak pkt. 3; dopuszczalne są inne skróty, przyjęte  

w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy 

pierwszych przypadku zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych ujmujemy  

w cudzysłów; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po 

przecinku – w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery i części 

periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi. 



 

5. Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, 

nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony kropką), miejsce i rok 

wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą – bez cudzysłowów. 

6. W przypisach stosujemy oznaczenia łacińskie, zatem przypis, który bezpośrednio się 

powtarza, powinien być zapisany: ibidem, s. … lub tylko ibidem. Dzieło wcześniej cytowane 

zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, op. cit., s … . Jeżeli w jednym przypisie 

następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy 

cytowaniu drugiego dzieła (i następnych) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: 

idem, tytuł lub skrót tytułu, s. … . 

7. Brak miejsca lub brak roku wydania książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.], [b.r.], 

[b.m.r.], w nawiasie kwadratowym. 

8. Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) umieszczamy pod 

rysunkiem, stosując numerację ciągłą (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło 

pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy dołączyć w postaci 

osobnych plików zapisanych w formacie jpg lub pdf (rozdzielczość co najmniej 300 dpi). 

 


