
Zasady redagowania tekstu 

Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ 

 

Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych Instytutu UJ prowadzi nabór tekstów 

dotyczących obszaru Słowiańszczyzny południowej i zachodniej (z wyłączeniem Polski) z 

każdej dyscypliny naukowej – od literaturoznawstwa, przez językoznawstwo, historię, 

nauki polityczne, po różnego rodzaju materiały kulturoznawcze. Prace naukowe o 

maksymalnej objętości 12 stron powinny posiadać bibliografię, streszczenie w języku 

angielskim (do około 200 słów) i przypisy. Wysyłane pliki muszą być w formacie doc bądź 

docx – inne formaty będą odrzucane. 

Nie zastosowanie się do poniższych zasad redagowania może poskutkować odrzuceniem 

tekstu. 

Artykuły powinny być opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu 

przynajmniej doktora według formularza dostępnego na stronie internetowej Koła 

Naukowego Slawistów UJ: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/. Mogą zostać dostarczone w 

formie oryginalnej bądź skanu. 

 

1. Czcionka 

a. Times New Roman, Normal 

b. Rozmiar: 12 

c. Zwroty obcojęzyczne: kursywa (italika) 

 

2. Odstępy i marginesy 

a. Odstęp między linijkami: 1,5 

b. Ustawienia strony: standardowe (marginesy z prawej i lewej strony na 2,5 cm) 

c. Justowanie 

 

3. Cytaty (trzy linijki lub krótsze) 

a. W tekście powinien być umieszczony dwukropek, cudzysłów, cytowany fragment 

zakończony cudzysłowem albo cudzysłowem i kropką, jeśli to jest koniec zdania 

b. Stosowany jest cudzysłów polski: „” 

c. Pomiędzy cytowanym tekstem a cudzysłowami nie umieszcza się spacji 



d. Oznaczenie przypisu jest zawsze między zamykającym cudzysłowem a następującym 

znakiem interpunkcyjnym 

 

4. Cytaty (ponad trzy linijki) 

a. Wyodrębnione poprzez zwiększenie wcięcia, brak akapitu 

b. Rozmiar: 11 

c. Odstęp między linijkami: 1,0 

d. Oznaczenie przypisu (1): Normal, 12 

 

5. Przypisy 

a. Przypis traktujemy jak zdanie (zaczynamy wielką literą, kończymy kropką) 

b. Przypisy dolne, numeracja ciągła 

c. Czcionka: Times New Roman, Normal, rozmiar: 10 

d. Odstęp między linijkami: 1,0 

 

6. Źródła (ogólnie) 

a. inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora: J. Kowalski, 

b. pełny tytuł (wraz z podtytułem, kursywa): Biblia. Analiza przypadku, 

c. w przypadku pozycji tłumaczonych podajemy tłumacza: tłum. A. Nowak, 

d. miejsce i rok publikacji (ale bez „r.” ani „roku”): Warszawa 2000, 

e. numer strony (przedział stron oznaczamy myślnikiem „–”, a nie łącznikiem „-”): s. 15–

20. 

 

7. Źródła (monografie) 

1 
J. Kowalski, Biblia. Analiza przypadku, tłum. A. Nowak Warszawa 2000, s. 15. 

 

8. Źródła (publikacje zbiorowe jednolite) 

1 J. Kowalski, A. Nowak, Biblia. Komentarze, Warszawa 2004, s. 11–12. 

 

9. Źródła (publikacje zbiorowe niejednolite) 

1 J. Głowa, Biblia i jej tajemnice, [w:] Studia biblijne, red. J. Kowalski, Kraków 1990, s. 40, 98, 110. 

 

10. Źródła (artykuł z czasopisma) 

1 
J. Huś, Stary Testament, „Naukowe Zeszyty Biblioznawcze”, 2000, t. 2, nr 6, s. 20–24. 

 



11. Źródła (elektroniczne) 

1 L. Karolak, Język Biblii, www.biblia.pl/jezyk_biblii, (14.08.2013). 

 

12. Pozostałe zasady dotyczące przypisów 

a. Jeżeli przypis zaczerpnięty został z tego samego dzieła, co przypis bezpośrednio go 

poprzedzający, zamiast pełnego przypisu stosuje się oznaczenie Ibidem: 

1 J. Huś, Stary Testament, „Naukowe Zeszyty Biblioznawcze”, 2000, t. 2, nr 6, s. 20–24. 
2

 Ibidem, s. 25–26. 

b. Jeżeli przypis zaczerpnięty został z dzieła tego samego autora, co przypis bezpośrednio 

go poprzedzający, ale z innego jego dzieła, stosujemy oznaczenie Idem: 

1 J. Huś, Nowy Testament i jego odbiór, Warszawa 2004, s. 120. 
2

 Idem, Stary Testament, „Naukowe Zeszyty Biblioznawcze”, 2000, t. 2, nr 6, s. 20–24. 

c. Jeżeli przypis zaczerpnięty został z dzieła danego autora, którego tylko jedno dzieło jest 

cytowane w całej pracy, zamiast pełnego opisu stosuje się oznaczenie op. cit.: 

1 J. Huś, Nowy Testament i jego odbiór, Warszawa 2004, s. 120. 
2

 J. Głowa, Biblia i jej tajemnice, [w:] Studia biblijne, red. J. Kowalski, Kraków 1990, s. 40. 
3

 J. Huś, op. cit., s. 150. 

d. Jeżeli przypis zaczerpnięty został z dzieła autora, którego inne dzieło jest cytowane w 

tej samej pracy, kolejne przypisy odsyłające do tych dzieł opisuje się skrótem Tytuł 

pracy..., pisanym kursywą (bez op.cit.): 

1
 J. Huś, Nowy Testament i jego odbiór, Warszawa 2004, s. 120. 

2 Idem, Stary Testament, „Naukowe Zeszyty Biblioznawcze”, 2000, t. 2, nr 6, s. 20–24. 
3

 J. Głowa, Biblia i jej tajemnice, [w:] Studia biblijne, red. J. Kowalski, Kraków 1990, s. 40. 
4 J. Huś, Nowy Testament..., s. 126. 
5 

Idem, Stary Testament..., s. 20. 

 

13. Bibliografia 

a. W bibliografii umieszcza się wszystkie dzieła, na które się powoływano w pracy, według 

wzoru stosowanego w przypisach, uszeregowane alfabetycznie nazwiskami autorów 

b. Różnica dotyczy zapisu imienia i nazwiska autora (najpierw nazwisko, a następnie 

inicjał lub inicjały autora): Kowalski J., 

c. W przypadku artykułów oraz publikacji zbiorowych niejednolitych nie podajemy 

stron, a źródeł elektronicznych nie podajemy daty dostępu 

14. Streszczenie w języku angielskim (do około 200 słów, poprzedzone wyśrodkowanym i 

pogrubionym tytułem artykułu w języku angielskim) 



WZÓR 

Imię i nazwisko 

Uczelnia 

Tytuł artykułu 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność 

była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami1. Wtedy Bóg rzekł: 

„Niechaj się stanie światłość!” I stała się światłość2. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię3. 

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a 

Duch Boży unosił się nad wodami. 

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość 

jest dobra, oddzielił ją od ciemności4. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. 

I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy5. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie 

sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich6. Uczyniwszy to 

sklepienie7, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 

Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi: 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego 

rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. Bóg uczynił 

różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były 

dobre8. 

 

 

 

Summary 

The title of the article 

In the beginning God created the heaven and the earth. In the beginning God created the heaven 

and the earth. And God said: “Let there be light”. And there was light. And God saw the light, 

that it was good; and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, 

and the darkness He called Night. And there was evening and there was morning, one day. And 

God said: “Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from 

the waters”. 

 

                                                 
1 Komentarz do przypisu. Zob. J. Kowalski, Biblia, Warszawa 2000, s. 20–21. 
2 J. Nowak, Biblia, „Studia Biblijne”, 2000, t. 1, nr 1, s. 20–21. 
3 J. Bogdański, Biblia, [w:] Studia nad Biblią, red. J. Kowalski, Warszawa 2000, s. 20–21. 
4 J. Kowalski, Język Biblii, www.biblia.pl/jezyk_biblii, (14.08.2013). 
5 Ibidem. 
6 J. Nowak, op. cit., s. 30. 
7 J. Kowalski, Biblia..., s. 11–12. 
8 Idem, Język Biblii... 
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