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Zasady przygotowania artykułów do druku
w „Przeglądzie Religioznawczym”
Celem ujednolicenia nadsyłanych do „Przeglądu Religioznawczego" materiałów
Redakcja prosi Autorów o uwzględnienie poniższych warunków.
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transkrypcja.
3. Nie należy stosować żadnych podkreśleń, wyróżnień graficznych itp. Oznaczenie spacji, kursywy, tłustego druku itp. należy do zadań adiustacji redakcyjnej.
Cudzysłowy, poza cytatami, stosować należy jedynie przy tytułach czasopism (nie
stosować cudzysłowów przy tytułach książek i artykułów).
4. Przypisy (notki) numerować należy kolejno jednym ciągiem i umieścić je
u dołu każdej strony, stosując te same zasady (odstęp, marginesy itp.) jak do części
zasadniczej artykułu. Po liczbach nie umieszczać kropki ani nawiasu.
5. Nowe myśli zaczynać od akapitu.
6. Tytuły dzieł obcych i miejsc ich wydania należy podać w wersji oryginalnej.
7. Cytowane tytuły dzieł należy podawać w notkach w pełnym zapisie bibliograficznym: pierwsza litera imienia autora, nazwisko, przecinek, całkowity tytuł dzieła
(bez skrótów, chyba że tytuł jest bardzo długi), przecinek, oryginalna nazwa miejsca
wydania i rok wydania, przecinek, sumaryczna liczba stron dzieła lub numery stron,
do których się odsyła. Kolejne wydania dzieł można oznaczać skrótem: wyd. 4 – wydanie 4, przed miejscem wydania.
8. Należy stosować powszechnie przyjęte w języku polskim skróty: dz. cyt. – dzieło
cytowane, cyt. wyd. – cytowane wydanie, tamże itp. Nie stosować skrótów łacińskich.
9. W recenzji nie należy stosować przypisów (notek). Referencje bibliograficzne
(w nawiasie) oraz krótkie, najbardziej istotne, cytaty należy zamieszczać w tekście
recenzji. Recenzja powinna zawierać dokładny zapis bibliograficzny pracy.
10. Przed wysłaniem tekstu do redakcji należy szczególnie zwrócić uwagę na
znaki diakrytyczne w tekstach obcojęzycznych.
11. Artykuły nie mogą przekraczać 40 tys. znaków (ze spacjami), a recenzje – 15 tys.
znaków. Do artykułów należy dołączyć 1/3 strony streszczenia w języku polskim i angielskim.
12. Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom, nie będą drukowane.
13. Autor jest zobowiązany do odnotowania w przypisach osób lub instytucji,
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