Zasady przygotowania tekstów do
druku w czasopiśmie „Prace
Językoznawcze”
Prace Językoznawcze 17/4, 152-153

2015

7. Jeżeli recenzenci dopuszczają tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia
poprawek (podają uwagi i wnioski sugerujące poprawienie tekstu), Autor otrzymuje złożony do publikacji tekst pracy i recenzje. Autor ma obowiązek poprawienia tekstu zgodnie
z uwagami recenzentów i ponownego przesłania go do publikacji w wersji papierowej
i elektronicznej lub może zrezygnować z jego publikowania.
8. Nazwiska wszystkich recenzentów „Prac Językoznawczych” są publikowane jako
lista recenzentów na stronie internetowej i w wersji drukowanej czasopisma. W celu zachowania anonimowości nie ujawnia się, kto recenzował dany numer czasopisma lub
poszczególne publikacje.
9. Kryterium zakwalifikowania publikacji do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, zastosowanie się do wskazań w nich zawartych (jeśli takie wystąpiły)
i zgodność zgłaszanego tekstu z profilem czasopisma.
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie „Prace Językoznawcze”
1. Do druku w kwartalniku „Prace Językoznawcze” przyjmowane są materiały nigdzie
dotąd niepublikowane. Wszystkie artykuły zamieszczane w kwartalniku są recenzowane.
2. Kwartalnik „Prace Językoznawcze” publikuje materiały w języku polskim, innych
językach słowiańskich lub w językach kongresowych: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski.
3. Do druku przyjmowane są: artykuły, recenzje, omówienia, sprawozdania i archiwalia. Maksymalna objętość artykułu wynosi 20 stron, recenzji, omówienia, sprawozdania
– 8 stron.
4. Przy każdym tekście należy podać nazwisko autora, adres mailowy oraz afiliację
tekstu. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów publikacji złożonej do „Prac
Językoznawczych” autorzy mają obowiązek podania procentowego wkładu poszczególnych
autorów w powstanie publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej
będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji
zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).
5. Do druku przyjmowane są prace napisane w programie Word. Tekst należy złożyć na nośniku multimedialnym i przesłać pocztą jego wydruk w 1 egzemplarzu, jeżeli
w tekście występują znaki i symbole specjalne lub jego zapis w PDF.
6. Jedna strona tekstu powinna zawierać 30 wersów po 60 znaków, łącznie z odstępami międzywyrazowymi. Dotyczy to również przypisów, cytatów i bibliografii (format
A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionek 12, odstępy między wierszami 1,5,
akapit 10). Marginesy powinny mieć wymiary: górny 25 mm, dolny 35 mm, lewy 35 mm,
prawy 35. Do tekstu należy wprowadzić kursywę i pogrubienia. Nie należy stosować podkreśleń i pisać tekstu wielkimi literami.
7. Przypisy należy zamieszczać na każdej stronie pod tekstem głównym. Powinny być
numerowane. Przypisy bibliograficzne (tzw. wewnętrzne) umieszczane w tekście, powinny
zawierać nazwisko autora, rok wydania pracy i jej stronę, np.: (Skubalanka 1988: 11).
W przypadku stosowania przypisów bibliograficznych na końcu artykułu należy zamieścić
literaturę w układzie:
– dla prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł pracy, miejsce
wydania, strony;

– dla artykułów: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł artykułu, nazwa
czasopisma, numer, zeszyt, strony lub jeżeli artykuł mieści się w pracy zbiorowej – jej
tytuł, nazwisko redaktora, miejsce wydania i strony.
Tabele powinny być napisane na oddzielnych kartkach załamanych do formatu A4,
napisane w układzie podobnym do drukarskiego.
Mapy i rysunki powinny być wykonane w skali 1:1, techniką komputerową lub czarnym tuszem o jednakowej grubości kresek oraz jednakowej wielkości napisów na białej
kalce technicznej.
8. Do każdego artykułu należy dołączyć: tłumaczenie tytułu na język angielski, abstrakt tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenie
o objętości do 0,5 strony powinno zawierać przedmiot, metody i wyniki badań. Abstrakt,
inaczej zarys treści, powinien określać, czego praca dotyczy, jaki jest jej cel. Słowa kluczowe – do 5 wyrazów – powinny określać zawartość tekstu.
Teksty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą przyjmowane do
druku.

