
 
 

Zasady przygotowania artykułów do druku w „Przeglądzie Religioznawczym" 
 
 

Celem ujednolicenia nadsyłanych do „Przeglądu Religioznawczego" materiałów Redakcja prosi 
Autorów o uwzględnienie poniższych warunków. 

1. Tekst powinien byd napisany czcionką 12 punktową (Times New Roman), 20-24 wiersze na 
stronie z marginesem 3 cm z obu stron. 

2. Dla alfabetów wschodnich, greckiego i cyrylicy obowiązuje odpowiednia transkrypcja. 
3. Nie należy stosowad żadnych podkreśleo, wyróżnieo graficznych itp. Oznaczenie spacji, 

kursywy, tłustego druku itp. należy do zadao adiustacji redakcyjnej. Cudzysłowy, poza cytatami, 
stosowad należy jedynie przy tytułach czasopism (nie stosowad cudzysłowów przy tytułach książek i 
artykułów). 

4. Przypisy (notki) numerowad należy kolejno jednym ciągiem i umieścid je u dołu każdej strony 
stosując te same zasady (odstęp, marginesy itp.), jak do części zasadniczej artykułu. Po liczbach nie 
umieszczad kropki ani nawiasu. 

5. Nowe myśli zaczynad od akapitu. 
6. Tytuły dzieł obcych i miejsc ich wydania należy podad w wersji oryginalnej. 
7. Cytowane tytuły dzieł należy podawad 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 oznaczad 
skrótem: wyd. 4 - wydanie 4, przed miejscem wydania. 

8. Należy stosowad powszechnie przyjęte w j. polskim skróty: dz. cyt. - dzieło cytowane, cyt. wyd. 
- cytowane wydanie, tamże itp. Nie stosowad skrótów łacioskich. 

9. W recenzji nie należy stosowad przypisów (notek). Referencje bibliograficzne (w nawiasie) oraz 
krótkie, najbardziej istotne, cytaty należy zamieszczad w tekście recenzji. Recenzja powinna zawierad 
dokładny zapis bibliograficzny pracy. 

10. Przed wysłaniem tekstu do redakcji należy szczególnie zwrócid uwagę na znaki diakrytyczne w 
tekstach obcojęzycznych. 

11. Artykuły nie mogą przekraczad 40 tys. znaków (ze spacjami), a recenzje, do 15 tys. znaków. Do 
artykułów należy dołączyd 1/3 strony streszczenia w j. 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, które przyczyniły się 

do powstania publikacji pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym itp. Naruszenie tej 
zasady etycznej przez Autora będzie przez Redakcję upublicznione. 

  
 


