
 1 

Zalecenia edytorskie dotyczące publikowania artykułów 

w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 

 

Objętość: maksymalnie 15 stron x 1800 znaków = 27000 znaków z bibliografią 

umieszczoną na dole strony według poniższego wzoru.   

Czcionka: Times New Roman, czcionka 12 p.   

Marginesy: górny – 2,5, dolny – 2,5, lewy – 2,5, prawy – 2,5. 

Interwał: 1,5. 

Tabulator (wielkość wcięcia wierszy akapitowych): 1,0 cm.  

IMIĘ NAZWISKO Autora: lewy górny róg (KAPITALIKI, piewsza litera imienia i 

nazwiska: wersalik, czcionka 12): KOWALSKI Jan  

Miejsce zatrudnienia (instytucja, miasto): lewy górny róg pod imieniem i 

nazwiskiem autora,  czcionka 12. 

Tytuł: środek, druk półtłusty (bold), czcionka 14. 

Tekst: czcionka 12, justowanie do obu marginesów. 

Prosimy nie stosować spacji w celu wyrównywania tekstu, przesuwania 

pojedynczych liter do następnego wersu, a także przy druku rozstrzelonym 

(d r u k  r o z s t r z e l o n y  wg formatu .doc lub .docx). 

Przypisy: u dołu strony, czcionka 10.  

Cytaty w tekście:  

cytaty krótsze (nie dłuższe niż jeden wiersz) winny być podawane bezpośrednio 

w tekście artykułu;  

cytaty dwuwierszowe lub dłuższe proszę podawać jako odrębny blok,   

 wcięcie 0,75 cm, czcionka 11 p.    

Cytowana bibliografia: bezpośrednio w tekście (nie w przypisach), w nawiasie 

(Autor/Redaktor rok wydania: stronice); np. (Kowalski 1986: 142), 

(Kowalski 1992: 16-21) (Nie Kowalski 1992: 16 i n.!). Jeśli nazwisko 

autora/redaktora jest wkomponowane w tekst artykułu - notacja typu: 

„według Kowalskiego (1992: 16-21)...”, „trudno zgodzić się z Kowalskim 

(1992: 16-21).  

Tytuły czasopism proszę podawać w pełnym brzmieniu (Nie skróty 

 tytułów).  

Wykaz bibliografii:  
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Na końcu artykułu. W wykazie proszę podawać tylko bibliografię cytowaną w 

artykule.  

Pozycje bibliograficzne w alfabetach opartych na cyrylicy proszę podawać w 

oryginalnej pisowni.  

Porządek alfabetyczny. Przy kilku publikacjach jednego autora – porządek 

chronologiczny; jeśli cytowane są dwie (lub więcej) publikacje jednego 

autora wydane w tym samym roku, należy je rozróżnić literami alfabetu 

łacińskiego [NOWAK Józef (2003a), NOWAK Józef (2003b).  

Pozycje pisane cyrylicą (grażdanką) proszę podawać po wszystkich pozycjach w 

alfabecie łacińskim.  

Format bibliografii:  

Autor / Redaktor: NAZWISKO (KAPITALIKI) Imię (oddzielone od nazwiska 

przecinkiem); po imieniu redaktora: „red.” oddzielone od imienia 

przecinkiem.   

Rok wydania: w nawiasie po imieniu autora / redaktora; przed tytułem: 

dwukropek.  

Tytuł publikacji książkowej / czasopisma: kursywa  

 

Wzór:  

MAŃCZAK-WOHLFELD, Elżbieta (1995): Tendencje rozwojowe współczesnych 

zapożyczeń angielskich w języku polskim. – Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

PELC, Jerzy, KOJ, Leon, red. (1991): Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów. – 

Wrocław: Ossolineum.  

ZAREK, Józef, red. (2002): Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u 

progu nowego tysiąclecia. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego.  

АПРЕСЯН, Юрий Д., БОГУСЛАВСКАЯ, Ольга Ю. [et al.] (1997): Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка. – Школа «Языки 

русской культуры», Москва.  

 

 

 

 



 3 

Tytuł artykułu: Antykwa. Po tytule artykułu: kropka odstęp myślnik odstęp (. – .)  

Artykuł opublikowany w czasopiśmie: tytuł czasopisma po myślniku.  

Artykuł opublikowany w wydawnictwie książkowym: po myślniku, przed 

tytułem artykułu [w:], a następnie imię i nazwisko redaktora (w tej 

kolejności)  

Po tytule czasopisma / tomu: przecinek stronice (. – Tytuł, 72-86.)  

Drugi (i następne) wiersz pozycji bibliograficznej: wcięcie 0,75 cm.  

Wzór:  

ŁUCZYŃSKI, Edward (2002): Fleksja języka polskiego z punktu widzenia 

ontogenezy mowy. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 

LVIII, 157-165.  

MARTIN, Richard M. (1991): O metaforze i formie logicznej. – [w:] Jerzy PELC i 

Leon KOJ (red.): Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, 49-62.  

RABIEGA-WIŚNIEWSKA, Joanna, RUDOLF, Michał (2003a): AMOR – program 

 automatycznej analizy fleksyjnej tekstu polskiego. – Biuletyn Polskiego 

 Towarzystwa Językoznawczego LXIII, 175-186. 

WYSOCZAŃSKI, Włodzimierz (2002): Kategoria symilatywności w językach 

słowiańskich w ujęciu typologicznym. – [w:] Józef ZAREK (red.): Nadzieje i 

zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. – 

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 371-376.  

ПАДУЧЕВА, Елена В. (1992): О семантическом подходе к синтаксису и 

генитивном субъекте глагола быть. – Russian Linguistics 16, 53-63. 

 

Artykuł, streszczenia, wyrazy klucze i bibliografię należy przesłać we współnym 

pliku.  

Streszczenia: maksymalnie 900 znaków (pół strony) w języku angielskim (z 

przekładem tytułu) i polskim należy zamieścić bezpośrednio pod tytułem 

artykułu (najpierw angielskie, potem polskie). 

Wyrazy klucze: w języku angielskim i polskim (nie więcej niż 7 wyrazów) 

należy zamieścić pod streszczeniami przed treścią artykułu (wyrazy klucze w j. 

angielskim pod streszczeniem angielskim, wyrazy klucze w j. polskim pod 

streszczeniem polskim). 
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Wszystkie artykuły są przed złożeniem do druku recenzowane przez dwóch 

niezależnych recenzentów, którzy pozostają anonimowi. 

 

Artykuł należy wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretarza Redakcji  

w dwóch formatach – .doc/.docx oraz .pdf: p.palka@uj.edu.pl 

 

 

Dodatkowe dokumenty, które należy przesłać na adres sekretarza Redakcji: 

 (1) notka o autorze (wzór dostępny na stronie internetowej czasopisma) 

 (2) skan wypełnionego oświadczenia o prawach autorskich (formularz 

       dostępny na stronie internetowej czasopisma) 

 

Uprzejmie prosimy o załączenie wszystkich dokumentów do jednej 

wiadomości – w sumie 4 załączniki: 

 (1) artykuł, streszczenia, wyrazy klucze, bibliografia  w formacie .doc/.docx 

 (2) artykuł, streszczenia, wyrazy klucze, bibliografia  w formacie .pdf 

 (3) notka o autorze 

 (4) skan wypełnionego oświadczenia o prawach autorskich 
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