„Officina Simonidis”. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Zasady przygotowywania tekstów

1. Wydawnictwo

przyjmuje

nieopublikowane

ani

wyłącznie

niezgłoszone

prace
do

nigdzie

wydania

wcześniej
w

innych

wydawnictwach.
2. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przestrzeganiu zasad
rzetelności naukowej pobrane ze strony internetowej www.pwszzamosc.pl
– zakładka nauka - wydawnictwo. Autor (lub autorzy, którzy wnieśli
rzeczywisty wkład w jej powstanie) gwarantuje w nim, że praca jest
dziełem samodzielnym i oryginalnym, nie była wcześniej publikowana w
jakiejkolwiek formie i że uzyskał on (oni) konieczne zgody na wszelkie
cytowania z innych źródeł. Autor (lub autorzy) zapewnia, że praca nie
narusza praw autorskich innych osób, nie zawiera oszczerstw, nie narusza
praw do znaków towarowych, tajemnic handlowych, promocyjnych lub
prywatności, lub innych spraw podlegających zaskarżeniu.
3. Autor (lub autorzy) wyraża zgodę na opublikowanie pracy w Internecie.
4. Honorowane są oświadczenia o przestrzeganiu zasad rzetelności
naukowej w formie pisemnej lub składane pocztą internetową.
5. Wszelkie

wykryte

przypadki

nierzetelności

naukowej

będą

demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia
edytorów naukowych itp.).
6. Wydawnictwo dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej,
zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
7. Teksty do druku w czasopismach naukowych Uczelni: „Facta
Simonidis”. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Zamościu oraz Studia Żydowskie. Almanach, powinny być przygotowane

w języku polskim lub obcym /najlepiej kongresowym/ a ich tytuły w
języku polskim lub angielskim oraz według poniższych zasad.
8. ”Streszczenie” w języku polskim i „ Summary” w j. angielskim powinny
zawierać do 100 słów i odnosić się do celu, założeń, wyników badań,
konkluzji.
9. „Słowa kluczowe” w języku polskim i „Keywords” w j. angielskim
powinny oddawać istotę rozważań i odpowiadać kategoriom przyjętym w
danym obszarze badawczym / od 3 do 8/;
10.Łącznie streszczenia i słowa kluczowe powinny mieścić się na jednej
tytułowej stronie;
11.Informacja o autorze

powinna zawierać następujące dane: tytuł lub

stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy /afiliacja/ oraz adres email.
12.Teksty, przygotowane w programie WORD i TeX, czcionka 12 New
Times Roman, 1,5 odstępu między wierszami, powinny być dostarczone
do Wydawnictwa na nośniku elektronicznym lub przesyłane pocztą
elektroniczną.
13.Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
tekstach.
14.Teksty artykułów z zasady powinny być podzielone na numerowane
części wewnętrzne zaopatrzone w tytuły.
15.Tekst artykułu łącznie z przypisami nie powinien przekraczać 22 stron
znormalizowanych, sprawozdanie 6 stron a recenzja do 8 stron
znormalizowanych. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonania
skrótów w przypadku przekroczenia tej objętości.
16.Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać drukiem rozstrzelonym.
17.Każda tabela, rysunek, wykres powinny mieć kolejną numerację, tytuł
własny oraz źródło. Numer i tytuł należy umieścić nad tabelą natomiast
opis bibliograficzny źródła pod ilustracją.

18.Wtręty obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą, cytaty należy ujmować
w cudzysłów (bez kursywy). W tekście tytuły książek należy pisać
kursywą bez cudzysłowu. W przypisach kursywą należy pisać wyłącznie
tytuły książek i artykułów.
19. W przypadku stron WWW należy podać tytuł strony WWW, adres URL i
koniecznie datę odczytu (w nawiasach kwadratowych).
20.Przypisy, najlepiej rozbudowane i różnorodne, należy umieszczać na dole
strony.
21. Opisy bibliograficzne w przypisach należy sporządzać wg poniższego
schematu:
 książki: T. Kowalski, Zamość i Zamojszczyzna, Kraków 2007, s. 4.
 artykułu w czasopiśmie: T. Kowalski, Witkacy dzisiaj, „Przegląd
Polonisty”, 2007 nr 4, s. 7.
 pracy zbiorowej: Zamojszczyzna dzisiaj i jutro, red. J. Nowak, Zamość
2007, s. 22.
 artykułu z pracy zbiorowej: J. Witkowski, Polskie wybory, w: Wybory
parlamentarne w Polsce po roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s.
54.
 dokumentu elektronicznego: www…… [odczyt: 5.06.2007]
22. Od roku 2015, zgodnie z wymogami Polskiej Bibliografii Naukowej,
m.in. w kontekście ustalania liczby cytowań, Autorzy artykułów powinni
umieścić na ich końcu tzw. bibliografię załącznikową. W układzie
alfabetycznym powinna ona

zawierać opisy bibliograficzne - spis

wykorzystanych prac: książek, prac zbiorowych, artykułów w częściach
prac zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych oraz innych
źródeł, które podlegają systemowi ustalania liczby cytowań.
23.Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej należy sporządzać w
układzie alfabetycznym wg

schematu właściwego dla przypisów,

zaczynając jednak od nazwiska a nie od skrótu imienia. Biorąc pod uwagę

powyższe przykładowe opisy bibliograficzne sporządzone na użytek
przypisów

taka

bibliografia

załącznikowa

powinna

wyglądać

następująco:
 Kowalski T., Witkacy dzisiaj, „Przegląd Polonisty”, 2007 nr 4, ss. 3 – 17.


Kowalski T., Zamość i Zamojszczyzna, Kraków 2007.

 Witkowski J., Polskie wybory, w: Wybory parlamentarne w Polsce po
roku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, ss. 54 - 70.
 Zamojszczyzna dzisiaj i jutro, red. J. Nowak, Zamość 2007.

Prace

w

formie

elektronicznej

henrykchalupczak@wp.pl;
ewapogo@interia.pl
Zapraszamy do współpracy!

należy

przesyłać

na

adres

henryk.chalupczak@poczta.umcs.lublin.pl;

