Zasady przygotowania publikacji zgłaszanych
do „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”

WYMAGANIA REDAKCJI
JĘZYK ARTYKUŁU. Zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku polskim oraz językach
kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski).
OBJĘTOŚĆ. Maksymalnie 40 000 znaków ze spacjami (tekst właściwy oraz przypisy). Jeżeli
opracowywane zagadnienie wymaga obszerniejszego tekstu, prosimy o rozważenie publikacji
artykułu w dwóch częściach, w kolejnych tomach SDPiPP.
PLIK Z TEKSTEM ARTYKUŁU POWINIEN ZAWIERAĆ:
• konspekt artykułu, pokazujący strukturę merytoryczną tekstu (Wprowadzenie; Zagadnienie 1; Zagadnienie 2; Zagadnienie 2.1; Zagadnienie 2.2; Zagadnienie 3 itd., Podsumowanie).
Tekst należy podzielić na numerowane rozdziały/podrozdziały zgodnie z konspektem.
• tytuł artykułu w języku angielskim;
• bibliografię (z podziałem na źródła, akty prawne i literaturę);
• streszczenia w języku polskim i angielskim (po około 900 znaków ze spacjami);
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4–8);
• notę o autorze (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, nr ORCID);
• adres poczty elektronicznej do korespondencji.

OŚWIADCZENIA. W oddzielnym pliku w formacie jpg lub pdf należy przesłać skany podpisanych oświadczeń ze strony https://szd.ka.edu.pl/oswiadczenie-rodo-szd.pdf
Redakcja ma prawo do dokonywania skrótów przesłanych artykułów, a także do odmowy druku
tekstów niezamówionych bez uzasadnienia. Redakcja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia teki redakcyjnej. W takim przypadku zgłoszone i zakwalifikowane teksty zostaną
w pierwszej kolejności zamieszczone w tomie następnym.
Artykuły należy nadsyłać na adres Sekretarza Redakcji SDPiPP:
dr hab. Paweł Cichoń, pawel.cichon@uj.edu.pl

PRZYGOTOWANIE PLIKU
FORMAT PLIKU. Prosimy o przesłanie wszystkich elementów artykułu w jednym pliku o nazwie
[Nazwisko Autora – Pierwsze słowa tytułu] w formacie doc lub rtf.
KRÓJ I ROZMIAR PISMA. Times New Roman o wielkości 12 pkt, z interlinią 1,5.
Terminy i wyrażenia obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek należy zapisywać kursywą (italic).
Autorzy proszeni są o niestosowanie dodatkowego formatowania: stylów znakowych i akapitowych,
automatycznych nagłówków, wyróżnień (pogrubienie, podkreślenie), wcięć akapitowych itp.
PRZYPISY. Pismo wielkości 10 pkt.
W przypisach należy podawać zakresy stron, czyli np. „s. 113–124”, a nie „s. 113 i n.”.
Przykłady:
• publikacje książkowe
Z. Kirkor-Kiedroniowa, Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Królestwa Polskiego, Akademia Umiejętności, Kraków 1912, s. 273–276.
• artykuły w czasopismach
S. Waltoś, Świadek koronny – obrzeża odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 1993, z. 2, s. 16.
W przypisach do oznaczania powtórzeń należy stosować terminologię łacińską, czyli: op. cit. [dzieło cytowane], ibidem [tamże], idem [tenże autor], eadem [taż autorka].
Podając akty prawne, należy uwzględnić tytuł aktu prawnego, datę jego wydania i miejsce promulgacji (np. Dz.U., MP) oraz numer, pozycję dziennika promulgacyjnego.
• Ustawa o prawie autorskim z 29 marca 1926 r., Dz.U. z 1926 r., nr 48, poz. 286.
Podając orzecznictwo, należy uwzględnić Sąd (Trybunał), datę orzeczenia, sygnaturę sprawy oraz
miejsce publikacji.
• Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 września 1998 r., II Aka 165/98, Prok. i Pr., dodatek Orzecznictwo, 1999, nr 4, poz. 19.
W przypadku źródeł netograficznych, należy podać datę wejścia na stronę internetową.
• S. Woywod, The new canon law: a commentary and summary of the new code of canon law, New
York 1918, https://archive.org/details/newcanonlaw00woywuoft [dostęp: 19.12.2017].
ILUSTRACJE. Rysunki, wykresy i fotografie powinny być umieszczone w tekście i dodatkowo dostarczone w osobnych plikach w jednym z formatów: bmp, tif lub psd. Ilustracje zaczerpnięte z innych
prac i podlegające ochronie prawa autorskiego winny być opatrzone informacją bibliograficzną w postaci odsyłacza do literatury umieszczonego w podpisie rysunku.
TABELE. Tabele należy umieszczać możliwie blisko powołania i numerować kolejno. Wskazane
jest unikanie skrótów w rubrykach (kolumnach) tabel. Tekst w tabeli powinien być złożony pismem
mniejszym niż tekst główny. Ewentualne objaśnienia należy umieścić bezpośrednio pod tabelą, a nie
w samej tabeli.
CYTATY. Źródła cytatów należy podawać w przypisach. Cytaty dłuższe niż 4 wersy prosimy wyróżnić wcięciem akapitowym z lewej i mniejszym stopniem pisma (10 pkt), zaś początek i koniec cytatu
oddzielić akapitami (światłem) od reszty tekstu. Cytaty krótsze prosimy ujmować w cudzysłów. Do
wyróżniania cytatów nie należy stosować kursywy.
Redakcja może odrzucić tekst, który nie został przygotowany zgodnie z instrukcją dla Autorów.

