
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW tekstów po polsku 

(pełna wersja tekstu dostępna także na stronie czasopisma: http://pto.orient.uw.edu.pl/) 

Uprzejmie prosimy, aby teksty składane w redakcji „Przeglądu Orientalistycznego” były 
przygotowywane według poniższych reguł. Artykuły niespełniające tych wymagań nie będą przez 
redakcję przyjmowane. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 

I. Uwagi ogólne  
1. Teksty złożone w „Przeglądzie Orientalistycznym” powinny być wynikiem oryginalnych badań, w 
rzetelny i uczciwy sposób prezentować rezultaty własnej pracy; Autorzy stosownie powinni zaznaczyć 
wkład innych osób w powstawanie artykułu. Jeśli artykuł jest rezultatem badań finansowanych, 
prosimy o podanie informacji o źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, 
stowarzyszeń i innych jednostek.  
2. Teksty złożone w „Przeglądzie Orientalistycznym” nie mogą być wcześniej opublikowane (ani w 
języku polskim, ani w językach obcych), jak też w tym samym czasie złożone w redakcjach innych 
czasopism.  
3. Decyzja Autora o publikacji tekstu w „Przeglądzie Orientalistycznym” oznacza zgodę na udzielenie 
autorskiej licencji eksploatacyjnej do nadesłanego tekstu (dot. postaci drukowanej i/lub 
elektronicznej), co obejmuje prawo Redakcji do: kopiowania, publikacji, reprodukcji, cytowania, 
umieszczenia w formie elektronicznej w bazach danych, itp. Czas trwania udzielonej licencji jest 
zgodny z dyrektywą UE. Licencja zostaje udzielona  „Przeglądowi Orientalistycznemu” nieodpłatnie. 
4. Teksty podlegają recenzji, a wszelkie dane autorów i recenzentów są poufne (double blind). 
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania złożonych tekstów (także tytułów).  
6. Przyjęte do publikacji i zredagowane teksty odsyłane są autorowi do autokorekty. Po jej dokonaniu 
prosimy o jak najszybsze odesłanie tekstu do redakcji.  
7. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą 
ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.  
8 Autorzy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, 
przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).  
9. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć stosowne oświadczenie dotyczące akceptacji 
powyższych punktów [plik do pobrania na stronie czasopisma: http://pto.orient.uw.edu.pl/]. 

II. Format tekstu  
1. Objętość tekstu, wraz z przypisami dolnymi i bibliografią końcową, nie powinna przekraczać 1 
arkusza wydawniczego, czyli 40 tys. znaków ze spacjami.  
2. Prosimy w całym tekście, także przypisach, używać czcionki unikodowej w rozmiarze 12, 
marginesy prawy i lewy 2,5 cm, interlinia 1,5.  
4. Na tekst składa się tytuł, słowa kluczowe (keywords) artykułu w języku angielskim (ok. 5 
słów/terminów kluczowych dla omawianej tematyki) i streszczenie (Abstract) artykułu w języku 
angielskim (150–200 wyrazów, max. 1000 znaków ze spacjami) utrzymane w formie bezosobowej, 
omawiające ogólnie poruszaną problematykę, zastosowaną metodologię i najważniejsze tezy;  
4. Między cyframi (m.in. daty, zakres stron) stosujemy półpauzę (np. 1945–1954 lub s. 1–10).  
5. Przypisy powinny być przygotowane wg zasad Modern Language Association (MLA: 
http://www.easybib.com/guides/citation-guides/mla-8/)  
przystosowanych do j. polskiego przez redakcję „Przeglądu Orientalistycznego”. Poniżej 
zamieszczamy tę adaptację. 
6. Prosimy o umieszczenie pełnej listy bibliograficznej na końcu artykułu. 
7. Jeżeli konieczne jest zamieszczenie przypisu przy tytule tekstu, taki przypis opatrujemy gwiazdką.   
8. Artykuł może zawierać znaki spoza podstawowego alfabetu łacińskiego, jednak należy podać ich 
zapis także w transliteracji lub transkrypcji właściwej dla danego alfabetu niełacińskiego (np. wg. 
PWN). 

ADAPTACJA ZASAD dla PO 

cytowania, wstawiania odnośników, przypisów i bibliografii  wg. MLA: 



Cytaty  
• W nawiasie prosimy zamieścić nazwisko autora i stronę (pełne dane bibliograficzne należy podać w 
Bibliografii na końcu artykułu): „cytat ….” (Said 9);  
• jeśli nazwisko autora występuje w zdaniu, które przypis ten kończy wtedy piszemy: Said uważa, że 
…(9). 
W wypadku kilku publikacji tego samego autora należ dodać rok wydania. 
 
Odnośniki, przypisy dolne i dane bibliograficzne  

 odniesienie do książki bądź artykułu należy umieścić w tekście: (Said), jeśli nazwisko autora 
występuje w zdaniu, które przypis ten kończy wtedy podajemy sam rok: (1978); jeśli 
odnosimy się do kilku autorów, przypis powinien wyglądać następująco (Hart 2000, s. 15, 
Said 1978, s. 9). Autorzy powinni być wymienieni w porządku alfabetycznym. 

 przypisy dolne umieszczamy tylko wtedy, gdy niezbędne jest dodanie lub uszczegółowienie 
informacji. 

Sposób zapisu poszczególnych pozycji w Bibliografii na końcu artykułu: 

1. Książka: (Autor) Nazwisko, imię. Tytuł (zapisany kursywą). Wydawnictwo, data wydania, miejsce 
wydania (jeśli jest istotne lub publikacja pochodzi sprzed 1900). Jeśli jest to wersja elektroniczna, 
należy podać dane i datę dostępu. 
Przykład:  Said, Edward. Orientalism. Pantheon Books, 1978. 
W wypadku cytowania dwóch tekstów tego samego autora wydanych w tym samym roku: 
Said, Edward. Orientalism. Pantheon Books, 1978a. 

2. Rozdział w książce: (Autor) Nazwisko i imię. Tytuł rozdziału (w cudzysłowie). Tytuł książki 
(kursywą), red. (jeśli potrzebne) imię i nazwisko (autor lub redaktor książki), nazwa wydawnictwa, 
data wydania, ewent. miejsce wydania, numery stron.  
Przykład: Montrose, Louis. „Elizabeth Through the Looking Glass: Picturing the Queen’s Two 
Bodies.” The Body of the Queen: Gender and Rule in the Courtly World, 1500-2000, red. Regina 
Schulte, Berghahn, 2006, s. 61-87. 

3. Artykuł w czasopiśmie (prosimy nie stosować skrótów nazw czasopism): 
(Autor) Nazwisko i imię,  tytuł artykułu (kursywą). Tytuł czasopisma (w cudzysłowie), tom lub 
numer, ew. zeszyt, strony zajmowane przez artykuł. Jeśli artykuł ma wersję elektroniczną, można ją 
podać: 
Przykład: Asafu-Adjaye, Prince. Private Returns on Education in Ghana: Estimating the Effects of 
Education on Employability in Ghana. “African Sociological Review”, t. 16, nr 1, 2012, s. 120-138. 
JSTOR, www.jstor.org/stable/24487691. 
Artykuł w prasie codziennej powinien być wg tych samych zasad, przy czym należy podać dokładną 
(dzienną) datę wydania i miejsce. 

4. Prace naukowe i materiały pozostające w archiwach: 
(Autor) Nazwisko i imię. Tytuł (rodzaj pracy). Miejsce przechowywania. Data. Dane o wersji 
elektronicznej. 
Przykład: Kowalski Jan, „Edward Said” (praca magisterska, maszynopis) Uniwersytet Warszawski, 
2008. 

5. Dane z internetu (np. statystyczne, fotografie, mapy itp.) w bibliografii należy umieścić na końcu i 
podać datę dostępu. 
Przykład:  
Hume Anadarko, C.R. „Kiowa Teepees – Meat Drying.” Annette Ross Hume Photography Collection, 
Wichita State University Libraries. Indigenous Peoples: North America, 
http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/3fNbh0 [1.01.2019] 



III. Nadsyłanie tekstu  
1. Artykuł należy opatrzyć następującymi informacjami:  
• dane o autorze/autorach wraz z informacją o stopniu/tytule naukowym i miejscu 
zatrudnienia/studiów;  
• dane kontaktowe: e-mail (koniecznie wraz z informacją, czy może być udostępniony w bazie 
CEJSH), adres pocztowy, telefon;  
2. 1 egz. jednostronnego wydruku tekstu przygotowanego zgodnie z powyższymi zasadami należy 
przesłać pocztą tradycyjną na adres redakcji „Przeglądu Orientalistycznego” (Redakcja „Przeglądu 
Orientalistycznego”, Wydział Orientalistyczny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa) wraz z podpisanym oświadczeniem (patrz wyżej pkt. I.9),  
3. Tekst w postaci pliku elektronicznego (format Word i PDF) należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: przeglad.orientalistyczny@uw.edu.pl. Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) 
prosimy załączyć w osobnych plikach jak najlepszej jakości (min. 300 dpi)  
 

 

 

 


