Zasady przygotowania artykułów nadsyłanych do druku
w czasopiśmie naukowym „Acta Polono-Ruthenica”
(teksty w języku polskim)
Teksty (wyłącznie w formatach doc) prosimy nadsyłać za pośrednictwem platformy
czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/about/submissions lub
drogą elektroniczną na adres redakcji: acta.pol.rut@gmail.com
W oddzielnym pliku należy dołączyć Oświadczenie o tym, że publikacja nie była
wcześniej opublikowana oraz o wkładzie poszczególnych autorów w jej powstawanie (zob.
Oświadczenie na http://czasopisma.uwm.edu.pl/indeks.php/apr/about/submissions).
Doktoranci zobowiązani są ponadto do dołączenia opinii swojego opiekuna naukowego/
promotora, dotyczącej składanego tekstu.
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1. Układ tekstu
tytuł artykułu w języku polskim,
abstrakt w języku polskim,
słowa kluczowe w języku polskim,
tytuł artykułu w języku angielskim,
abstrakt w języku angielskim,
słowa kluczowe w języku angielskim,
tekst zasadniczy,
BIBLIOGRAFIA,
REFERENCES.

2. Wymogi formalne
Tytuł
Tytuł artykułu powinien być możliwie krótki i wskazywać o czym jest artykuł. Powinny pojawiać się w nim najważniejsze słowa kluczowe. Należy unikać użycia sformułowań
metaforycznych oraz cytatów literackich.
Abstrakt
Powinien w jak najmniejszej liczbie słów przedstawiać treść artykułu (tło, cele, wyniki,
wnioski). Główną funkcją abstraktu jest informowanie czytelnika o najważniejszym wkładzie
artykułu do stanu badań. Dlatego powinien on obejmować: tezę artykułu, opis metodologii
badań, najważniejsze informacje zawarte w tekście, słowa kluczowe i frazy, które umożliwiają
szybką identyfikację zawartości i głównych zagadnień artykułu. Należy operować krótkimi
zdaniami, które w sposób precyzyjny i konkretny definiują problem przedstawiony w artykule.
Nie należy: przekraczać objętości 150 słów, używać wielosłownych sformułowań
i określeń abstrakcyjnych, odnosić się szczegółowo do innych badań, podawać informacji
niezawartych w artykule, podawać definicji.
Słowa kluczowe
Należy unikać zbyt ogólnych terminów. Pożądane są nazwiska, nazwy własne. Wyrażenia
wielowyrazowe nie mogą być zbyt długie. Powinny występować w tytule oraz abstrakcie,
ale nie należy ograniczać się tylko do tych elementów artykułu.

Struktura treści
Kompozycja wskazująca, że tekst jest artykułem naukowym, np. w artykule badawczym
–wprowadzenie, materiały i metody, wyniki, dyskusja. Wskazane jest używanie śródtytułów
zgodnych z kompozycją artykułu. W tekście głównym powinny pojawiać się synonimy słów
kluczowych.
3. Wymogi redakcyjne
Objętość artykułów nie powinna przekraczać 15 stron (ok. 25 000 znaków ze spacjami),
a objętość recenzji – 5 stron (ok. 10 000 znaków ze spacjami).
Tytuł artykułu (pogrubiony, wyśrodkowany, czcionka Times New Roman 14).
Abstrakt: (nazwa pogrubiona, dwukropek, czcionka Times New Roman 11)
Streszczenie w języku polskim (do 1000 słów, czcionka Times New Roman 11).
Słowa kluczowe: (nazwa pogrubiona, dwukropek, czcionka Times New Roman 11)
5–6 słów lub wyrażeń (bez pogrubienia, rozdzielonych przecinkami, bez kropki
na końcu (czcionka Times New Roman 11).
Abstract: (nazwa pogrubiona, czcionka Times New Roman 11).
Streszczenie w języku angielskim (do 1000 złów, czcionka Times New Roman 11).
Keywords: (nazwa pogrubiona, dwukropek, 5 słów kluczowych w języku angielskim,
bez pogrubienia, rozdzielonych przecinkami, bez kropki na końcu, czcionka Times New
Roman 11).
5–6 słów lub wyrażeń (bez pogrubienia, rozdzielonych przecinkami, bez kropki na
końcu (czcionka Times New Roman 11).
Tekst artykułu
Preferowany edytor tekstu Word.
Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5.
Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny, dolny, prawy – 25 mm,
lewy – 35 mm.
• W wydruku dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę w wyrazach obcych, ale
bez podkreślania wyrazów.
• Kursywą podajemy tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście, bibliografii).
• W cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy w tekście tytuły rozdziałów (powieści i prac naukowych) oraz tytuły czasopism.
• Wszystkie człony w nazwach czasopism piszemy wielkimi literami (oprócz spójników).
• W tekście polskim stosujemy cudzysłów polski, w tekście rosyjskim – cudzysłów rosyjski.
• Cytaty ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy). Cytaty przekraczające trzy linijki tekstu
wydzielamy wcięciem z lewej strony – 1,25; zmniejszamy czcionkę na 11 Times New
Roman, interlinia 1,5.
• Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych (…).
W takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze.
• Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia
pojedyncza).
• W tekście stosujemy półpauzy (np. 1990–2000, s. 10–20) i dywizy (np. polsko-rosyjski).
• Przy zapisie lat stosujemy liczebnik zapisany cyfrą (liczebniki porządkowe z kropką)
np. lata 70.

• Przy nazwiskach w tekście po raz pierwszy stosujemy pełny zapis imienia, następnie
inicjał.
• Tabele i rysunki powinny być opatrzone opisem oraz źródłem opracowania (np. Tab. 1.
Przykłady użycia zwrotów obcojęzycznych. Źródło: opracowanie własne).
Sposoby zapisu przypisów
W czasopiśmie stosujemy jeden rodzaj przypisów. Przypisy zamieszczane są w tekście
głównym, (bez wariantu transliterowanego) zgodnie z następującą konwencją:
[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bartmiński 1999, 105]
[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Балдаев 1997, I, 45–46]
[tytuł rok wydania, strony], np. [Słownik biograficzny teatru polskiego… 1973, 73]
• Odwołanie do kilku źródeł
[nazwisko rok wydania, strony; tytuł rok wydania, strony; nazwisko rok wydania, strony],
np. [Mościcki 2010, 47; Słownik biograficzny teatru polskiego… 1979, 52; Нитраур
1989, 17]
Źródła internetowe
[nazwisko, online], np. [Спиридонова, online]
Sposoby zapisu bibliografii
• Autor sporządza jeden wykaz literatury dla całej pracy (Bibliografia, Библиография).
• Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów
lub tytułów prac zbiorowych.
• W bibliografii nie stosujemy numeracji.
Monografie
Kozak Jolanta. 2009. Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Język – stereotyp – przekład. 2002. Red. Skibińska E., Cieński M. Wrocław: Dolnośląskie
Wydawnictwo Edukacyjne.
Kasack Wolfgang. 1996. Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku: od początku stulecia
do roku 1996. Przekł., oprac., bibliografia pol. i indeks osób Kodzis B. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Куприн Александр Иванович. 1970–1973. Собрание сочинений в девяти томах.
Москва: Издательство Художественная Литература.
Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. 1998.
Pед. Скляревская Г.Н. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.
Rozdziały w monografiach
Redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją (Red. / Ed. / Hrsg. / Ред.)
Munia Henryka. 2010. Semantyka nazw własnych w tytułach utworów rosyjskiej prozy wiejskiej. W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu. Red. Ksenicz A.,
Łuczyk M. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego: 75–81.
Трубилова Елена. 1997. Тэффи. В: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья
(1918–1940). Ред. Николюкин А. Т. 1. Москва: Российская политическая энциклопедия: 395–398.

Artykuły w czasopismach
Pietraś Elżbieta. 2007. Moskiewski konceptualizm – między awangardą a postmodernizmem. „Acta Neophilologica” nr 9: 131–142.
Łanda Siemion. 1982. Jak Odyniec redagował „Czaty” Mickiewicza. Z „Kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824–1829”. „Pamiętnik Literacki” nr 73, z. 1–2: 225–235.
Publikacje internetowe
Piętkowa Romualda. Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego. (online)
http://sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/romualda_pietkowa.pdf (dostęp 3.02.2015).
Кодзис Бронислав. 2011. Драматургия первой волны русской эмиграции. «Новый
журнал» № 236. (online) http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20-pr.html (доступ
20.06.2017).
(online) https://www.starinnyje-noty.ru/песни-романсы-и-арии/песенка-о-трех-пажах-вертинский/ (доступ 4.06.2017).
References
Jeśli w bibliografii uwzględniono literaturę w języku rosyjskim, białoruskim lub ukraińskim, należy dodatkowo sporządzić wykaz REFERENCES.
Wykaz powinien obejmować wszystkie pozycje ujęte w bibliografii (w nowym układzie
alfabetycznym).
• Tytuły zapisujemy kursywą.
• Należy podać angielski wariant miejsca wydania (np. zamiast Москва – Moscow, Warszawa – Warsaw, Kraków – Cracow).
• Zamienić W: lub В: na In:
• Zamienić Red., Ред. na Ed. lub Eds
• Dwukropek po nazwie miejsca wydania należy zamienić na przecinek.
• Zamienić zaznaczenie zakresu stron: zamiast s. 45–47 – pp. 45–47.
• Zamienić (online) na Available at:; (dostęp), (доступ) na Accessed:
• Na koniec adresu bibliograficznego dodać wskazania na oryginalny język artykułu
(In Russian), (In Polish), (In Belarusian), (In English) itd.
• Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny posiadać wariant transliterowany zgodny z PN-ISO 9:2000. Transliteracji dokonujemy automatycznie na stronie https://www.
ushuaia.pl/transliterate/ (należy sprawdzić, czy został wybrany system PN-ISO 9:2000).
• Po zapisie transliterowanym w nawiasie kwadratowym (bez kursywy) umieszczamy tłumaczenie tytułów publikacji w języku angielskim.
• Literatura w innych językach niż cyrylica nie jest zarówno transliterowana, jak i tłumaczona na język angielski.
Przykłady
Bakuntsev Anton. 2012. I. A. Bunin v Pribaltike. Literaturnoye turne 1938 goda [Bunin in
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(In Russian)
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Jarniewicz Jerzy. 2000. Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją. In: Przekładając nieprzekładalne: materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej. Eds Kubiński W., Kubińska O., Wolański T.Z. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
pp. 477–483. (In Polish)
Kapanadze Lamara. 1984. Sovremennoe gorodskoe prostorečie i literaturnyj âzyk [Modern
urban prostorechie and literary language]. In: Gorodskoe prostorečie. Problemy izučeniâ
[Urban prostorechie. Problems of Study]. Eds Zemskaâ E., Šmelev D. Moscow, Nauka,
pp. 5–12. (In Russian)
Nowak Marta. 2017. Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali. “Białostockie Archiwum
Językowe” no 17, pp. 151–161. (In Polish)
Ocup Nikolaj Avdeevič. 1933. Klim Samgin [Klim Samgin]. “Čisla” no 7−8, pp. 178−183.
(In Russian)
Prace nie zaopatrzone w wersję elektroniczną oraz nie spełniające wymogów przygotowania prac naukowych do czasopisma „Acta Polono-Ruthenica” nie będą przyjmowane
do druku.

