JĘZYK, UMYSŁ, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
LANGUAGE, MIND, CULTURE, AND SOCIETY (LaMiCuS)
STYL TEKSTU
1. Uwagi ogólne
Komitet redakcyjny pisma „Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo” prosi o dostosowanie się
do poniższych wytycznych.
Ogólny format tekstu artykułu
– Prosimy zapisać artykuł zarówno jako plik programu Word 2007 (z rozszerzeniem
.docx), jak i w wersji Portable Document Format (.pdf).
– W górnym lewym rogu pierwszej strony Autor powinien podać swoje imię i nazwisko
oraz afiliację (afiliacje).
– W następnej linii na środku należy umieścić pełny tytuł artykułu (czcionka Times New
Roman 16 pkt.).
– Dla tekstu zasadniczego i bibliografii prosimy przyjąć następujące ustawienia:
czcionka Times New Roman 12 pkt., z interlinią 1,5 i wyrównaniem do lewego
marginesu. Nie należy dzielić wyrazów na końcu linii. Dla dłuższych cytatów
i przypisów: czcionka Times New Roman 10 pkt., z interlinią 1,5.
– Tekst powinien mieć standardowy format strony A4 oraz standardową szerokość
marginesów (2,54 cm.).
– Długość artykułu powinna wynosić około 15-20 stron (36000-48000 znaków,
włącznie ze spacjami, czyli około 6000-8000 wyrazów).
– Wszystkie sekcje, przykłady, tabele, ilustracje, przypisy, itd. powinny mieć ciągłą
numerację.
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Artykuły do pisma „Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo” można zgłaszać
w języku polskim lub angielskim.
Artykuł napisany po angielsku musi zostać sprawdzony pod względem językowym
przez rodzimego użytkownika języka angielskiego przed przesłaniem artykułu
do redakcji czasopisma.
Do artykułu w języku polskim powinien zostać dołączony skrót w języku angielskim
o długości 6000-8000 znaków (włącznie ze spacjami).
Do artykułu w języku angielskim powinien zostać dołączony skrót w języku polskim
lub angielskim o długości 6000-8000 znaków (włącznie ze spacjami). (Skrót w języku
angielskim dołączony do artykułu w języku angielskim zostanie przetłumaczony na
polski przez redakcję).
Prosimy o upewnienie się, że wszystkie źródła wykorzystane w tekście artykułu
zostały umieszone w bibliografii.
Jeżeli w artykule znajdują się materiały chronione prawami autorskimi (tabele,
wykresy, ilustracje, itd.), prosimy o nadesłanie pisemnej zgody właścicieli praw
na wykorzystanie zamieszczonych materiałów.
Artykuł musi zostać opatrzony streszczeniem w języku polskim. Maksymalna objętość
streszczenia to 500 wyrazów.
Do artykułu prosimy dołączyć 3-5 słów kluczowych w języku angielskim.

2. Nagłówki
Wszystkie nagłówki, za wyjątkiem tytułu artykułu, należy wyrównać do lewego marginesu
i sformatować według następującego wzoru:

1. Nagłówek pierwszego stopnia (13 pkt.)
1.1. Nagłówek drugiego stopnia (12 pkt.)
1.1.1. Nagłówek trzeciego stopnia (12 pkt.)
Tekst zasadniczy. (12 pkt.)
3. Cytaty
– Krótkie cytaty (poniżej 60 wyrazów) należy włączyć w tekst zasadniczy za pomocą
podwójnego cudzysłowu. Pojedynczy cudzysłów stosujemy do cytatów wewnątrz
cytatów.
– Dłuższe cytaty powinny być zamieszczone w odrębnym bloku z wcięciem od lewej
(1,25 cm). Odwołanie do cytowanego źródła zaś - w okrągłych nawiasach
po zblokowanym cytacie.
– Cytaty w obcych językach należy przetłumaczyć na język polski i umieścić
w kwadratowych nawiasach po cytacie obcojęzycznym.
– Prosimy pamiętać o konieczności podania numeru strony, z której pochodzi cytowany
fragment.
4. Odwołania do źródeł
Odwołania do źródeł w tekście artykułu powinny zostać sporządzone według następującego
wzoru:
Jeden autor: (Bouissac 1985: 75)
Dwóch autorów: (Smith & Jones 1995: 99)
Trzech autorów: (Cameron, McAlinden & O’Leary 1988: 24)
Czterech autorów i więcej: (Ameka et al. 2006); imiona i nazwiska wszystkich autorów
należy umieścić w bibliografii
Kilka prac tego samego autora: (Bouissac 1987a, 1987b, 1994)
Prace różnych autorów: (Bouissac 1985; Deakin 1993)
Różne wydania tej samej pracy: (Dickens 1987 /1854/: 73)
Przekłady: (Balthasar 1997 [1963]: 15)
Podawanie zakresu stron: (Hockett 1964: 140–145)
– Numery stron można pominąć w odwołaniach tylko wtedy, kiedy odwołujemy się
do całej pracy: „W swojej pracy Bouissac (1985) omawia . . .”;
– Datę umieszczamy w nawiasach okrągłych: „Bloomfield (1933: 123–125) wprowadził
termin . . .”;
– Pomiędzy nazwiskami współautorów należy umieszczać znak „&”: „Smith & Jones
(1995) twierdzą, że. . .”;
– Prosimy nie używać skrótów, takich jak: „f.”, „ff.”; „op. cit.”, „loc. cit.”, „ibid.”;
– Przy powoływaniu się na kilka prac jednego autora wydanych w tym samym roku,
należy rozróżniać poszczególne prace za pomocą liter: Smith (2004a, 2004b, 2004c);
– Jeśli w odwołaniu w tekście pojawia się nazwisko redaktora publikacji, prosimy nie
umieszczać po nazwisku skrótu „red.”
– Powołując się na inne niż pierwsze wydanie danej pracy, należy umieścić datę
pierwszego wydania pomiędzy ukośnikami, po dacie wydania, na które się
powołujemy, np.: „Jak twierdzi Thure von Uexküll (1987 /1981/), …”. Powołując się
na tekst przekładu, proszę wpisać datę wydania oryginału w nawiasach kwadratowych

po dacie wydania przekładu, np.: „Jak twierdzi Hans Urs von Balthasar (1997 [1963]),
…”. Taki styl dokumentowania źródeł prosimy także zastosować w bibliografii. (Patrz
przykładowa bibliografia w punkcie 10.)
5. Odwołania do innych fragmentów artykułu
– Odwołania do poszczególnych sekcji lub podsekcji w obrębie artykułu powinny
zawierać wyraz „punkt” i odpowiedni numer (bez kropki na końcu), np. „w punkcie
4.2 wprowadziliśmy termin…”;
– Odwołania do tabel lub rycin w obrębie artykułu powinny zawierać wyraz „Tabela”
lub „Rycina” (pisany wielką literą) i odpowiedni numer, np. „por. Tabela 3”;
– W odwołaniach do tekstu w obrębie artykułu prosimy nie podawać numerów stron.
6. Krój czcionki, podkreślenie i interpunkcja
Kursywą wyróżniamy:
– przykładowe wyrażenia językowe, które są przedmiotem omówienia (wyrazy,
wyrażenia, zdania, itd.)
– wyrażenia obcojęzyczne
– tytuły książek, opublikowanych dokumentów, gazet i czasopism
– ważne terminy, ale tylko w przypadku kiedy zostają użyte w artykule po raz pierwszy
– podkreślenie w obrębie cytatu, po którym piszemy [podkreślenie moje]
Pogrubienie można zastosować dla zwrócenia uwagi na jakiś fragment omawianego
wyrażenia językowego (nigdy w tekście zasadniczym). Zastosowanie kursywy i pogrubienia
należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
8. Tabele i ryciny
– Informację ujętą zbiorczo w postaci tabeli należy zatytułować „Tabela”.
– Wykres, diagram, zdjęcie itp. należy zatytułować „Rycina”.
– Prosimy o umieszczenie wykresów, diagramów itp. w tekście artykułu. Jednocześnie
prosimy o dołączenie pliku zawierającego edytowalne wersje elementów graficznych
umieszonych w artykule.
– Czasopismo będzie miało czarno-białą formę. W związku z tym wszystkie tabele
i ryciny w artykule muszą być czarno-białe.
– Tabele i ryciny należy numerować osobno, ale w sposób ciągły, w obrębie artykułu.
– Tytuły tabel należy umieszczać nad tabelami, a tytuły rycin pod rycinami.
9. Przypisy
– Należy stosować przypisy dolne (u dołu danej strony). Przypisy proszę numerować
w sposób ciągły w obrębie artykułu.
– Numery przypisów w tekście zasadniczym należy umieszczać w postaci arabskich cyfr
w górnym indeksie, po ewentualnych znakach przestankowych, np. tekst tekst tekst.7
10. Bibliografia
– W bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje przywołane w tekście artykułu.
– Bibliografia powinna zawierać jedynie te publikacje, które zostały przywołane
w tekście artykułu.
– Prosimy, gdy to możliwe, podawać pełne imiona autorów i redaktorów.
– Podając jedynie inicjały, po inicjale należy postawić kropkę, a po kropce umieścić
spację, np. Ronald W. Langacker, R. M. W. Dixon.

– Bibliografia powinna zawierać pełne tytuły i podtytuły każdej publikacji.
– W przypadku artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych prosimy podawać
zakres stron zajmowanych przez artykuł.
– W przypadku umieszczania w bibliografii kilku prac tego samego autora/redaktora
(lub kilku autorów/redaktorów) należy uporządkować je chronologicznie
od najwcześniejszej do najpóźniejszej.
– Każda pozycja w bibliografii powinna zawierać miejsce wydania oraz nazwę
wydawcy/wydawnictwa.
– Prosimy o niepomijanie cyfr w zakresach stron.
– Skrótu “et al.” prosimy używać jedynie przy przywoływaniu publikacji w tekście
artykułu. W bibliografii należy wymienić wszystkich autorów/redaktorów danej
publikacji.
– Prosimy powoływać się wyłącznie na te źródła internetowe, które zawierają pełne
dane bibliograficzne: nazwisko i imię autora, tytuł artykuł lub rozdziału z podaniem
stron książki, czy czasopisma, z którego pochodzą oraz adres dostępności “http”
(wpisanie „http://” nie jest konieczne, jeśli podaje się „www”) i datę wejścia
do Internetu (DW).
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