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Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Informacje dla Autorów i Czytelników

Szanowni Państwo !
   
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne ma zaszczyt zaprezentować Państwu 

swoje plany wydawnicze na lata 2014-2015. 
Organizacja nasza zrzesza od 2006 r. kilkudziesięciu badaczy i miłośników 

genealogii, heraldyki i demografii historycznej z regionu lubelskiego i nie tylko. 
W 2009 r. Lubelskie TG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego, 
periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące 
szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki (w po-
wiązaniu z badaniami genealogicznymi) oraz statystyki i demografii historycznej. 
Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formułę – nie jest dostępne w wol-
nej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i podobnie kolportowanie na 
zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych, szczególnie pracowników 
nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych (zamówienia prosimy 
składać na adres e-mailowy Redakcji). Cel jaki Redaktorzy „Rocznika…” 
postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy, osiągnięty.  
Tomy I. (ss. 221), II. (ss. 252), III. (ss. 242) i IV. (ss. 330) zebrały autorów nie tylko  
z całego kraju, ale i zagranicy, którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publiko-
wanych tekstów. Wydawnictwo trafiło do polskich i zagranicznych bibliotek  
i odbiorców indywidualnych, zyskując uznanie i zainteresowanie w oczach wielu. 
Z zawartością dotychczas wydanych tomów możecie się Państwo zapoznać na 
stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, w zakładce „Rocznik LTG” 
pod adresem http://rocznik.ltg.pl/index.php/dla-czytelnikow

Naszą działalność wydawniczą planujemy kontynuować w latach 2014-2015. 
W jej ramach na maj 2015 r. planowany jest druk t. VI niniejszego czasopisma 
(za 2014 r.). Jego Kolegium Redakcyjne, składające się z historyków Katolickiego 

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne 

Ul. Obrońców Lublina 29/7 , 20-379 Lublin , 
KRS 0000300308 , Regon 060339832 , www.ltg.pl

Nr rachunku bankowego w Kredyt Banku : 
02 1500 1520 1215 2007 4653 0000 
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Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lub-
linie, zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania do końca stycznia 2015 r.  
tekstów do następujących działów:

- Artykuły
- Materiały i źródła
- Recenzje i polemiki
- Wydarzenia wydawnicze
- Sprawozdania
- Varia
- In memoriam
- Suplementy
- Dodatki

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy rocznik.ltg@interia.pl Powinny one 
spełniać następujące wymogi:

Struktura tekstu:
imię i nazwisko autora(ów), 1. 
nazwa jednostki organizacyjnej, uczelni, instytucji lub organizacji, 2. 
tytuł pracy,3. 
podtytuły,4. 
do Artykułów oraz Materiałów i źródeł prosimy dołączać streszczenia  5. 

w j. polskim (do 20 wierszy), które następnie Redakcja tłumaczyć będzie na j. 
angielski oraz, ewentualnie, także inne języki konferencyjne,

do wszystkich tekstów prosimy dołączać także krótkie noty biograficzne 6. 
ich Autorów, celem późniejszego przetłumaczenia na wybrane przez Redakcję 
języki kongresowe, według następującego schematu: imię, nazwisko (majuskułą) 
Autora, wykształcenie kierunkowe, stopień/tytuł naukowy, wykonywany zawód i 
miejsce pracy, członkostwo w ważniejszych organizacjach/instytucjach naukowych, 
samodzielne autorstwo ważniejszych prac monograficznych, kontakt mailowy 
dla Czytelników/opcjonalnie zaznaczenie możliwości kontaktu wyłącznie za 
pośrednictwem Redakcji.  

Informacje techniczne:
Tekst w formacie edytora Word (rozszerzenie *.doc);•	  czcionka: Book 

Antiqua, 11 p; odstęp 1,5; marginesy 2,5; przypisy – Book Antiqua, 9 p, odstęp 1; 
nowy akapit rozpoczynamy od wcięcia 1 cm.

Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg).•	
Przypisy umieszczamy zawsze jako dolne, nigdy po kropce lub przecinku.•	
Przypisy powinny znajdować się na dole strony, wg wzoru:•	
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- Monografie winny zawierać: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, miejsce 
i rok wydania, str., 
- Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, [w:] 
tytuł pracy, redaktor/zy/ (pod red. …), miejsce i rok wydania, str.,
- Artykuł w dzienniku: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł 
czasopisma”, data dzienna – zapis rzymski (np. 15 X 2007),
- Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, 
„tytuł czasopisma”, rok, nr z danego roku, str.,  
- Materiał internetowy: opis źródła, URL: <http://adresinternetowy>, [data 
dostępu: …],          
- Rękopisy, inkunabuły, stare druki itp., zarchiwizowane: pełna nazwa 
archiwum/biblioteki, (skrót), sygnatura/numer, numer wpisu (ewentualnie), 
karta/strona, foliał (ewentualnie).

W przypadku tytułów prac cytowanych powtórnie podaje się jedynie pierwsze 
słowa tytułu, np. W. Pociecha, Królowa Bona, t. 2, s. 29. Stanowi to istotną pomoc 
dla Czytelnika nie znającego literatury przedmiotu. Podobnie postępujemy w przy-
padku artykułów publikowanych w pracach zbiorach i publikacjach ciągłych, 
podając jednak następnie ponownie tytuł pracy/czasopisma (wystarczy skrót), aby 
Czytelnik nie musiał wracać do początku tekstu chcąc odnaleźć pełne wskazówki 
bibliograficzne do przywołanego artykułu.

Prosimy konsekwentnie stosować terminologię polskojęzyczną, jak „tamże”, •	
czy „dz. cyt.”, nigdy zaś „ibidem”, czy „op. cit.”,
Jeżeli referat zawiera tabele, rysunki lub kopie cyfrowe należy dołączyć •	
pliki źródłowe,
Powyższe powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródła,•	
Przy podawaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań,•	
Określenia objętości maksymalnej tekstów na razie nie przewidujemy, •	
w razie konieczności teksty będą skracane w porozumieniu z Autorami,
Publikujemy także fotokopie i kopie cyfrowe. W przypadku akt zarchi-•	
wizowanych, o zastrzeżonym tytule własności lub fotokopiach o zastrze- 
żonym prawie autorskim Redakcja bierze na siebie ciężar uzyskania licen-
cji na ich wykorzystanie. Kopie cyfrowe należy przesyłać wraz z tekstami. 
Koszt ich wykonania pokrywa Autor tekstu i przesyła na adres Wydawcy 
w postaci pliku PDF rozdzielczości nie mniejszej jak 1000 px dla uzyskania 
odpowiedniej jakości w druku cyfrowym. Autor powinien zaznaczyć  
w tekście miejsce w którym powinno znaleźć się zdjęcie. W tym celu każde 
winno być numerowane, ich opisy znaleźć się w oddzielnym pliku tekstowym, 
zaś w tekście czcionką kol. czerwonego jedynie nr zdjęcia np. (3),
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Przy podawaniu cytatów ze źródeł w tekście prosimy podawać je kursywą •	
jeżeli cytowane są zgodnie z przekazem i w języku źródła, a zwykłą 
czcionką z cudzysłowiem gdy Autor artykułu podaje tłumaczenie przekazu 
z języka oryginału. Wówczas także dodajemy w nawiasie kwadratowym kto 
był tłumaczem – sam Autor przedstawionego artykułu, czy tłumaczenie 
podaje za kimś innym,
Przy przygotowywaniu edycji źródłowych należy bezwzględnie kierować •	
się jedną z wybranych instrukcji  wydawniczych, a jeżeli Autor chce od nich 
odejść powinien powody tego przedstawić we wprowadzeniu do edycji.

Zalecamy przy tym korzystać z następującej literatury:
K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy 

XIX wieku, Wrocław 1953, s. 6–27. Drobne uwagi co do zasad ustalonych przez 
Lepszego przekazał m.in. ks. Marian Radwan (Wizytacje generalne parafii unickich
w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, Lublin 2004, s. 18). Po-
lecamy także Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, opr. J. Woronczak, 
Wrocław 1955; E. Danowskiej, Intercyzy, testamenty i inwentarze pośmiertne 
krakowskich mieszczan epoki nowożytnej jako źródło edycji, [w:] Teoria i praktyka 
nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), pod red. A. Perłakowskiego, Kraków 
2011, s. 219-226.

Dla starszych źródeł pisanych polecane są z kolei m.in.: Instrukcja wydawnicza 
dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925, s. 17–18; A. Wolff, Projekt 
instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, 
„Studia Źródłoznawcze” (dalej: SŹ), t. I, Warszawa 1957, s. 155–181; Z. Budkowa, 
M. Friedbergowa, B. Kurbisówna, Instrukcja dla wydawnictwa roczników polskich, 
SŹ, t. I, s. 182–184.

Skróty:
Imiona powinny być rozwijane przy ich wymienianiu po raz pierwszy. Należy 

stosować skróty powszechnie używane w literaturze, jak np. nazwy archiwów 
(np. Archiwum Akt Nowych – AAN; Archiwum Główne Akt Dawnych – AGAD; 
Archiwum Państwowe w Lublinie – APL) oraz instytucji naukowych (np. Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk – IH PAN), tytułów naukowych (prof. dr hab.), 
stopni wojskowych (kpt., płk), tytułów duchowieństwa (bp, bpa, oo. – ojcowie, ss. 
–siostry), skróty jednostek monetarnych (zł., gr.), skróty ogólnie przyjęte (rkps, 
mps, tzw., etc., m.in., itd., itp., in., wg, ok. – około, s. – strona, r. – rok, w. – wiek, 
tysiąc – tys., redakcja – red.). Polecamy korzystanie ze Słownika skrótów J. Parucha, 
wyd. Wiedzy Powszechnej.

Uwaga!
Uprasza się Autorów o konsekwentne stosowanie się do wytycznych Redakcji 
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w ramach całej pracy. Po wniesieniu uzupełnień i podaniu nowych przypisów 
prosimy upewnić się czy postawiony poprzednio przypis zawierający odnośnik 
„Tamże” nie przesunął się w dół i tym samym odnosi się do pracy podanej 
kilka przypisów wyżej, ponad przypisami wstawionymi wraz z uzupełnieniami 
w tekście.

Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji, dokonywania skrótów i adiustacji 
nadesłanych materiałów. Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Przekazane 
do druku, można wycofać jedynie do chwili ich makietowania. Do tekstów 
powinny być załączone ich recenzje autorstwa samodzielnych pracowników nauki. 
Niezależnie od tego Redakcja kierować będzie teksty do recenzji zewnętrznych. 
Zalecamy stosowanie się do zasad zapory ghostwriting. Przesłanie tekstu Redakcji 
równoznaczne jest ze zgodą Autora na jego publikację nie tylko na łamach 
Rocznika, ale także na stronie internetowej czasopisma oraz w bibliotekach i bazach 
cyfrowych, wybranych przez Redakcję z listy MNiSW.

Te i inne szczegóły dot. kryteriów i warunków publikacji uzyskacie Państwo 
pod adresem: http://ltg.pl/content/category/1/42/86/

Uwaga!
Prosimy nie składać typograficznie tekstów samodzielnie, gdyż poważnie 

utrudnia to pracę redaktorowi technicznemu w trakcie ich makietowania, np. 
powoduje przełamania tekstu. 

Prosimy nie oddzielać wszystkich akapitów kilkupunktowymi odstępami – 
rezerwujemy je wyłącznie dla wyraźnego wyodrębnienia poszczególnych części 
tekstu, szczególnie zakończenia. Wówczas proszę podać 10 punktowy odstęp.

Każdy z Autorów otrzyma kilka egzemplarzy autorskich, podobnie jak i Re-
cenzenci. Do współpracy zapraszamy badaczy ww. dyscyplin naukowych z całego 
kraju i zagranicy, nie chcemy bowiem ograniczać się jedynie do środowiska 
lubelskich historyków. 

Jednocześnie prosimy wszystkich zainteresowanych o wsparcie naszego 
periodyku każdą, nawet najskromniejszą kwotą. Wsparcie finansowe ukazywane 
dotychczas LTG ze strony prywatnych darczyńców okazywało się kluczowe dla 
„Rocznika…” i zapewniało mu ciągłość wydawniczą, niezbędną dla utrzymania 
punktacji ministerialnej. Mamy nadzieję, że teraz także tak się stanie.

Konto w Kredyt Bank nr: 02 1500 1520 1215 2007 4653 0000 
(z dopiskiem „Na cele statutowe”)  
                  

Z wyrazami szacunku
Kolegium Redakcyjne           
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***

Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych
w Roczniku Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

 
1. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się co najmniej dwóch 
niezależnych recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest Autor 
publikacji.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, Redakcja podejmie w ramach 
swoich skromnych możliwości starania aby przynajmniej jeden z jego Recenzentów 
był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać przedłożoną mu przez 
Redakcję deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów 
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co 
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Do druku mogą być przyjęte tylko te artykuły, które zgodne są z profilem 
czasopisma i przedstawiają odpowiednio wysoki poziom merytoryczny.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz 
w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów 
współpracujących.
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Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism poz. Rej. Pr. 1044 z dn. 13 I 2010, 
Sąd Okręgowy w Lublinie, I Wydział Cywilny

Umieszczona na przedniej okładce kopia listy poległych i pogrzebanych żołnie-
rzy armii austro-węgierskiej została udostępniona przez Archiwum Państwowe  
w Lublinie.

Druk: Sowa-Druk na Życzenie, Warszawa; www.sowadruk.pl; tel. (22) 431-81-40


