WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW
RECENZJI PUBLIKACJI NAUKOWEJ
Prosimy o zastosowanie następujących zaleceń:
Objętość tekstów: łącznie z bibliografią recenzja nie powinna przekraczać 6 stron.
Wymagania techniczne:








format dokumentu: .doc lub .docx
czcionka: Arial
rozmiar czcionki:
o tytuł 16 pt,
o tekst podstawowy 12 pt,
wszystkie marginesy: 2,5 cm
justowanie do obu marginesów
interlinia: 1,5

Prosimy o niestosowanie spacji w celu wyrównania tekstu, nieprzesuwanie
pojedynczych liter do następnego wersu oraz nienumerowanie stron. Przypisy dolne
należy stosować jedynie, jeżeli autor chce podzielić się z czytelnikiem pewnymi
uwagami czy spostrzeżeniami (nie w celach bibliograficznych). Prosimy jednak o
nienadużywanie przypisów dolnych.
Imię i nazwisko autora należy podać w lewym górnym rogu wytłuszczoną czcionką
Arial, 12 pkt. Pod spodem prosimy podać afiliację oraz kraj.
W tytule recenzji prosimy podać dane bibliograficzne recenzowanej publikacji, tj.
nazwisko i imię autora lub redaktora/redaktorów (w przypadku publikacji zbiorowej –
po nazwiskach redaktorów należy podać w nawiasie okrągłym skrót red.), rok
wydania, tytuł, miejscowość, wydawnictwo oraz ilość stron. Jeżeli publikacja ukazała
się w serii wydawniczej, należy podać tytuł serii w nawiasie okrągłym za tytułem
publikacji.
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Tekst podstawowy:
W celu oddzielenia poszczególnych akapitów prosimy o zastosowanie odstępu 6 pt
po każdym akapicie. Prosimy również o niestosowanie wcięć za pomocą tabulatora
oraz o niedzielenie wyrazów na sylaby.
W recenzji należy zawrzeć następujące aspekty:




krótką informację o strukturze recenzowanej publikacji;
umiejscowienie publikacji w dyskursie naukowym (jaką szkołę, tradycję
reprezentuje);
merytoryczne omówienie problematyki, którą porusza publikacja, oraz jasną
ocenę.

Odnośnie cytowania, wyróżnień w tekście, wskazówek oraz danych
bibliograficznych prosimy stosować się do wytycznych redakcyjnych dla autorów
artykułów naukowych.
Pod bibliografią prosimy podać adres służbowy autora artykułu, adres e-mailowy oraz
numer ORCID. Jeżeli nie posiadają Państwo tego numeru, prosimy o wygenerowanie
go na stronie www.orcid.org.
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