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INFORMACJE DLA AUTORÓW 

 

Drodzy Uczestnicy Konferencji PTN „Wielojęzycznośd i międzykulturowośd w glottodydaktyce”, 

 

uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych planujemy wydanie drukiem Paostwa wystąpieo w 

formie artykułów pokonferencyjnych, które – po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch niezależnych 

recenzentów – zostaną opublikowane w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 

Neofilolog lub w recenzowanej monografii wieloautorskiej. Osoby zainteresowane publikacją prosimy 

o przesyłanie artykułów w formie elektronicznej na adres konferencjaPTN2015@uw.edu.pl  

do 15 stycznia 2016 r. 

 

W celu usprawnienia prac redakcyjnych, prosimy wszystkich Autorów o opracowanie tekstów 

stosownie do niżej zamieszczonych wymogów formalnych i technicznych. Ich nieuwzględnienie może 

bowiem skutkowad wykluczeniem nadesłanego artykułu z procesu wydawniczego. Jednocześnie 

informujemy, że o tym, czy artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie Neofilolog czy w monografii 

pokonferencyjnej, będą przesądzały wskazówki recenzentów oraz opinia Redakcji. 

 

1. Wymogi formalne 

 Zgłoszony tekst powinien stanowid pisaną wersję wystąpienia wygłoszonego podczas konferencji i 

byd opracowany według naukowego stylu pisarskiego.  

 Informujemy, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu 
udziału osób współpracujących w przedstawionych w artykule badaniach i redakcji tekstu) będą 
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

 Przedkładając artykuł, autor załącza również oświadczenie o oryginalności tekstu oraz że nie był 

on wcześniej publikowany i nie jest proponowany jako publikacja w innym miejscu  

(druk oświadczenia). 

 Tekst właściwy artykułu winien byd poprzedzony imieniem i nazwiskiem oraz afiliacją autora/ów, 
które należy zamieścid w lewym górnym rogu na pierwszej stronie tekstu. Poniżej prosimy o 
podanie pełnego adresu korespondencyjnego, na który zostanie przesłany egzemplarz autorski 
czasopisma/tomu (adres nie będzie publikowany). 

 Recenzja tekstu jest wykonywana przez dwóch niezależnych recenzentów i jest anonimowa 
(model: double-blind peer review). 
 

2. Wymogi techniczne 

 Objętośd tekstu powinna wynosid od 10 do 15 znormalizowanych stron wydruku komputerowego 

(strona = 1800 znaków ze spacjami). 

 Tekst powinien byd zapisany w formacie Word (.doc, .docx, .rtf). 

 Marginesy: standardowe  2,5 cm każdy.  
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 Dane autora/afiliacja: lewy górny róg, wyrównanie do lewej, czcionka pogrubiona Times New 
Roman 10, interlinia pojedyncza. 

 Tytuł artykułu: wyśrodkowany, czcionka pogrubiona Times New Roman 14, interlinia 1,5. 

 Po tytule artykułu w odstępie 1,5 należy zamieścid abstrakt w języku angielskim (tłumaczenie 
tytułu: wyśrodkowane, czcionka Times New Roman 12, a następnie 3-4 zdania streszczenia: 
wyjustowane, czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5). 

 Pod abstraktem w odstępie 1,5 należy zamieścid Keywords (pogrubione, Times New Roman 12): 
po dwukropku słowa kluczowe w języku angielskim, a następnie w odstępie 1,5 Słowa kluczowe 
(pogrubione, Times New Roman 12): po dwukropku słowa kluczowe w języku polskim. 

 Śródtytuły: poprzedzone i zwieoczone jednym pustym wierszem, wyrównanie do lewej, czcionka 
pogrubiona Times New Roman 12, interlinia 1,5. 

 Format tekstu głównego: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. 

 Wcięcia akapitowe: 1,25 cm, przy czym w pierwszym akapicie następującym po tytule i 
śródtytułach brak wcięcia akapitowego. 

 Cytaty i tytuły czasopism/książek: w cudzysłowie. 

 Przypisy dolne: ograniczone do minimum, czcionka Times New Roman 10, interlinia pojedyncza, 
tekst wyjustowany, numeracja ciągła w indeksie górnym, pierwsza linia wcięta na głębokośd 0,7. 

 Tabele, wykresy, schematy, ilustracje, inne grafiki: powinny byd przygotowane w odcieniach 
szarości w formacie jpg., ponumerowane i poprzedzone tytułem (czcionka Times New Roman, 
rozmiar 10, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej). Jeżeli zostały zaczerpnięte z pracy innego autora, 
po tytule w nawiasie okrągłym należy podad źródło w systemie harwardzkim. Ponadto winny byd 
załączone w analogicznie opisanych osobnych plikach .jpg o wysokiej rozdzielczości, zaś na ich 
wykorzystanie, jeśli stanowią cudzą własnośd i taki jest wymóg ich autora, cytującemu została 
udzielona pisemna zgoda, którą winien przedłożyd Redakcji. 

 Odsyłacze bibliograficzne: umieszczane w nawiasie półokrągłym w tekście głównym w systemie 
harwardzkim, bezpośrednio za cytatem lub parafrazą myśli danego autora np.:  

  w przypadku jednego autora: (Neubauer, 1998: 15) 

  w przypadku dwóch autorów: (Edmondson i House, 2000: 156) 

  w przypadku trzech autorów: (Marinova-Todd, Marshall i Snow, 2000: 89) 

  w przypadku więcej niż trzech autorów: (Klimek et al., 2012: 95 lub Klimek i in., 2012: 95) 

 Bibliografia: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia pojedyncza, tekst wyjustowany, 
pierwszy wiersz każdej pozycji wysunięty o 1,25 cm. Bibliografia powinna byd zamieszczona po 
tekście głównym i zawierad wyłącznie wykaz literatury przywołanej w tekście, w układzie 
alfabetycznym, a w przypadku kilku pozycji jednego autora także chronologicznym (dla pozycji 
danego autora opublikowanych w tym samym roku należy wprowadzid rozróżnienie literowe: 
2000a, 2000b, 2000c itd.), np.: 

  w przypadku monografii:  

Wilczyoska, W. i A. Michooska-Stadnik. 2010. Metodologia badao w glottodydaktyce. Wprowadzenie. 
Kraków: AVALON. 

  w przypadku rozdziału/artykułu w książce pod redakcją:  

Neubauer, G. 1998: „Unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Deutsch als 
Fremdsprache-Unterricht”. (w): Schwerpunkt: Deutsch zwischen den Kulturen. Theorie und 
Praxis – österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. Band 2. (red. H.-J. Krum i P.R. 
Portmann-Tselikas ). Innsbruck-Wien: Studien-Verlag, str. 130–146. 

  w przypadku artykułu w czasopiśmie:  



Birdsong, D. 2006. „Age and Second Language Acquisition and Processing: A Selective Overview”. 
Language Learning, 56: 9–49. 

 Netografia: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia pojedyncza, tekst wyjustowany, 
pierwszy wiersz każdej pozycji wysunięty o 1,25 cm. Wykaz źródeł internetowych powinien byd 
zamieszczony po bibliografii i zawierad możliwie pełne dane bibliograficzne, analogicznie do 
bibliografii, a ponadto adres i datę ostatniego wejścia do przywoływanej pozycji, np.: 

http://www.cervantes.es/polska/nauka_hiszpanskiego_pl.htm (DW 26.02.2011).  

Wichniak, A. 2012. „Zaburzenia rytmu okołodobowego”. Psychiatria.mp.pl [online: 
http://psychiatria.mp.pl/bezsennosc/show.html?id=71289; DW 16.11.2012]. 

 Szczegółowe informacje na temat cytowao i formatu zapisu bibliograficznego, jak również 

szczegółowe wskazówki edytorskie, merytoryczne i procedury recenzowania znajdują się na 

stronie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego www.poltowneo.org w zakładce 

NEOFILOLOG/informacje dla autorów. 
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