
 
ł. W przypadku źródeł archiwalnych należy podać nazwę archiwum, nazwę zespołu i sygnaturę, np. 

źródła z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, z zespołu „Cesarski Uniwersytet Warszawski", o 
sygnatu-rze 645/11, podajemy: 
11APW, CUW, sygn. 645/11. 

n. Cytowana literatura powinna być zebrana na końcu każdego artykułu pod hasłem „Bibliografia”.

3. Dodatkowe materiały (ilustracje, zdjęcia) powinny być załączone do tekstu jako odrębne pliki w 
postaci *jpg lub *tif o odpowiednio wielkiej rozdzielczości i jakości (nie umieszczać ich w 
tekście). W treści tekstu można ewentualnie zaznaczyć miejsca, w których miałyby się znaleźć 
ilustracje / zdjęcia. Preferowany układ ze zdjęciami na końcu artykułu. W szczególnych 
przypadkach można dostarczyć do Komitetu Redakcyjnego zdjęcia oryginalne. 
Podpisy pod zdjęciami należy zapisywacz prostą czcionką.

4. Teksty będą zamieszczane tylko po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu przez Komitet 
Redakcyjny. 

ROCZNIK WOŁOMIŃSKI
ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU

1.     Redakcja przyjmuje do druku teksty, które nie były publikowane w innych pismach.
W wyjątkowych przypadkach Komitet Redakcyjny może wyrazić zgodę na przedruk tekstu.

2.     Materiały dostarczamy wydrukowane oraz nagrane na nośnik: CD, DVD, Pendrive. Po nagraniu na
nośnik prosimy sprawdzić, czy plik się otwiera.

3.     Tekst powinien być napisany następująco:
a.     W programie WordOffice lub OpenOffice, w wyjątkowych przypadkach

rękopis / maszynopis
b.     Wielkość czcionki tekstu — 12 pkt, Times New Roman
c.      Interwał — 1,5 wiersza
d.     Marginesy — 2,5cm

Imię i nazwisko autora (bez stopni/tytułów naukowych, czcionka 14 punktów)
e.     Nowy wiersz - nie rozpoczynamy Tabulatorem ani spacjami
f.      Fragmenty zaczerpnięte z innych publikacji, wypowiedzi, cytaty i tytuły czasopism umieszczamy w

cudzysłowach, nie piszemy kursywą. Stosujemy cudzysłów podwójny (dół – góra) „”. Opuszczenia
w cytatach zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym, nigdy nie przez same trzy
kropki.

g.     Daty zapisujemy liczbami arabskimi w formacie: dd.mm.rrrr z podaniem na końcu skrótu r. np.:
12.11.2006 r.

h.     W tekście piszemy kursywą m.in. tytuły (książek, katalogów, albumów, artykułów, obrazów,
przedstawień teatralnych etc.), nazwy obcojęzyczne – głównie pochodzenia łacińskiego.

i.       Wyliczenia zapisujemy od myślników lub cyfr arabskich (nie używamy znaków graficznych).
j.       Numery stron — dół, prawa strona
k.      Przypisy (zarówno powołania na literaturę, jak też uzupełnienia / dodatkowe komentarze) — dolne
l.       Przypisy dolne powinny być zapisane w następującej kolejności: pierwsza litera imienia, nazwisko,

tytuł książki, miejsce i rok wydania, strony.
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Jeszcze więcej przykładów w załączniku.


