
 
INFORMACJE DLA AUTORÓW 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 1. Teksty z�o�one do „Roczników” Towarzystwa Naukowego KUL nie mog� by� wcze�-

niej nigdzie opublikowane w j�zyku polskim ani by� w tym samym czasie z�o�one 
w redakcjach innych czasopism. 

 2. Maszynopis powinien: (1) by� z�o�ony w 1 egzemplarzu na papierze formatu A-4 
oraz na no�niku elektronicznym lub przes�any jako za��cznik poczty elektronicznej; 
(2) mie� ci�g�� paginacj�; (3) zawiera� na 1 stronie 2000 znaków (31 wierszy po 65 
znaków); (4) mie� margines z lewej strony – 35 mm. 

 3. W celu zapewnienia anonimowo�ci procedury recenzyjnej nazwisko i imi� autora 
artyku�u nale�y poda� na osobnej kartce. 

 4. Bibliografi� w uk�adzie alfabetycznym nale�y umie�ci� na ko�cu tekstu. 
 5. Do tekstu powinno by� do��czone streszczenie artyku�u w j�zyku polskim i angielskim 

(z pe�nym tytu�em oraz ewentualnym podtytu�em) o obj�to�ci oko�o pó� strony oraz 
wykaz s�ów kluczowych (key words) w j�zyku polskim i angielskim. 

 6. Informacje o autorach powinny zawiera� nast�puj�ce dane: imi� i nazwisko autora, 
stopie� oraz tytu� naukowy, miejsce pracy (Instytut, Katedra) wraz z dok�adnym adre-
sem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail. 

 7. Odpowiedzialno�� wynikaj�c� z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk 
ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych 	róde�) ponosi autor. 

 8. Przypisy i bibliografi� nale�y sporz�dzi� wed�ug zasad przyj�tych w Towarzystwie 
Naukowym KUL. Redakcje poszczególnych zeszytów mog� przyj�� tzw. system ame-
ryka�ski (odsy�acze bibliograficzne w tek�cie). 

 9. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii 
powinien by� kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone. Rekomendowana forma 
zapisu: 

 PRZYPISY 
K. Wojty�a. Mi�o�� i odpowiedzialno��. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20. 
D. L. Rosenhan, M. E. Seligman. Psychopatologia. T. 1. Warszawa: PWN 1994. 
A. Bronk SVD. Wielo�� nauk i jedno�� nauki. W: S. Kami�ski. Nauka i metoda. Poj�cie 
nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19924 s. 345-370. 
T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka w filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin: 
TN KUL 1995 s. 9. 
Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. St�pie�, T. Szubka. 
Lublin: TN KUL 1993. 
T. Stycze� SDS. Narodzi� si�, aby kocha�. Jak ocali� to�samo�� Europy? „Roczniki Filozo-
ficzne” 42:1994 z. 2 s. 45-53. 
A. P. Wejland. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1991 nr 1 s. 91-108. 
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Duchowo�� bezdro�y. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. S�omka. Lublin: TN KUL 1995. Homo 
meditans. T. 16. 
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Solecki T.: Gwiazda zaranna. „W drodze” 1989 nr 10 s. 53-58. 
 
10. Nieodes�anie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgod� na publikacj� 

tekstu w dotychczasowej postaci. 
11. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tek�cie po roz-

pocz�ciu sk�adania, je�eli zmiany te powoduj� przekroczenie kosztów sk�adania o po-
nad 3%. 

12. Autorzy opublikowanych prac otrzymuj� 1 egzemplarz „Rocznika” i 17 nadbitek 
w�asnych tekstów. Prawa wydawnicze przechodz� na wydawc�. 

 
 
 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
 
 
 1. Teksty dostarczone na no�niku elektronicznym lub przes�ane poczt� elektroniczn� 

powinny by� zapisane w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie 
wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). W przypadku 
zapisu w formacie TEX nale�y dostarczy� plik TEX oraz wygenerowany na jego pod-
stawie PDF. 

 2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze nale�y przygotowa� za pomoc� 
programów: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, MS Excel, 
OpenOffice Draw i Calc. Nale�y je dostarczy� jako odr�bne pliki. Dotyczy to tak�e 
materia�ów skanowanych (optymalnie w formacie TIFF). W tek�cie nale�y zaznaczy� 
przeznaczone dla nich miejsce. 

 3. Mapy i orygina�y ilustracji (w postaci nadaj�cej si� do druku) wraz z podpisami powin-
ny by� do��czone na ko�cu artyku�u. 

 4. Je�eli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylic�, grek�, znaki logicz-
ne, matematyczne lub fonetyczne), które nie wyst�puj� w standardowej instalacji edy-
tora lub �rodowiska Windows, nale�y je dostarczy� na no�niku elektronicznym lub jako 
za��cznik poczty elektronicznej. 

 5. Formatowanie tekstu nale�y ograniczy� do minimum: wci�cia akapitowe, �rodkowanie, 
kursywa. 

 6. Kopi� przekazanych materia�ów nale�y przechowywa� na no�niku elektronicznym do 
czasu ukazania si� publikacji drukiem. 


