Instrukcja dla Autorów publikacji
„Rocznik Skierniewicki. Studia z dziejów miasta i regionu.”
1. Redakcja „Rocznika Skierniewickiego. Studia z dziejów miasta i regionu.” (dalej:
Rocznik) przyjmuje do druku materiały oryginalne. Tekst musi być wynikiem
samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innych czasopismach, książkach,
a także w internecie. Jeżeli przesłany do redakcji tekst był wcześniej rozpowszechniany
w innej formie (np. w wersji skróconej, w formie wykładu, w innym języku, w
Internecie) Autor powinien poinformować o tym fakcie Redakcję, abyśmy mogli
ocenić zasadność publikacji na naszych łamach.
2. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była
dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku w innym wydawnictwie.
3. Teksty prosimy przesyłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty
elektronicznej (zapisane w jednym z formatów: doc, docx, odf, odt, rtf), jako załącznik
do e-maila, na adresy:
a. sng@dig.pl
b. info@muzeumskierniewic.pl
4. Do przesyłanego tekstu należy dołączyć: bibliografię załącznikową w alfabecie
łacińskim oraz streszczenie, słowa kluczowe i krótką notę o Autorze w języku polskim,
a także streszczenie, słowa kluczowe i krótką notę o Autorze w języku angielskim.
5. Streszczenie do artykułu przeznaczonego do publikacji powinno obejmować krótkie
omówienie treści, wyniki przeprowadzonej analizy, główne konkluzje z niej płynące
oraz omówienie zastosowanej metodologii.
6. Teksty artykułów naukowych wraz z przypisami, bibliografią załącznikową,
streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim nie powinny być krótsze niż 20
tys. i dłuższe niż 80 tys. znaków (2 arkusze autorskie) liczonych ze spacjami.
7. Streszczenie artykułu w języku angielskim, opatrzone przetłumaczonym tytułem
artykułu, wraz ze słowami kluczowymi, nie powinno przekraczać objętości 400–700
znaków ze spacjami.
8. Nota o Autorze w obu językach (polskim i angielskim) łącznie nie powinna liczyć
więcej znaków ze spacjami niż 500. Powinna zawierać takie informacje, jak: pełna
nazwa i adres podstawowego miejsca pracy Autora oraz aktualny adres poczty
elektronicznej (e-mail). Dane te są konieczne do indeksowania w bazach danych
(zgodnie z wymogami MNiSW), numer ORCID.
9. Zamieszczenie materiału ilustracyjnego (tj. fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod
warunkiem dołączenia do przekazywanego do publikacji tekstu pisemnej zgody
właściciela praw autorskich do ilustracji lub informacji o użyciu na prawach CC.
10. Układ strony:
a. czcionka: Times New Roman, 12 pkt,
b. marginesy (lewy, prawy, górny, dolny): standardowe (2,5 cm),
c. wyrównanie tekstu: obustronne, a śródtytuły wyśrodkowane,
d. interlinia: 1,5 pkt,
e. akapity bez wcięcia,
f. numeracja stron: na dole, po prawej stronie,
g. opcja dzielenia wyrazów: wyłączona.
11. Układ pierwszej strony artykułu:
a. imię i nazwisko Autora/ów,

b. aktualna afiliacja Autora/ów — nazwa uczelni i wydziału bądź instytutu lub
nazwa miejsca pracy w przypadku zatrudnienia w uczelni lub instytucji
naukowo-badawczej lub miasto w przypadku Autora/ów niezatrudnionych oraz
doktorantów i studentów (wszystkie te elementy prosimy pisać tekstem),
c. adres e-mail Autora/ów,
d. identyfikator ORCID Autora/ów,
e. w odniesieniu do Autorów, których udział był znikomy, należy ich wkład
zaznaczyć w ramach przypisu dolnego w tekście,
f. tytuł artykułu wygrubionym tekstem,
g. streszczenie w języku polskim (objętość ok. 400–700 znaków ze spacjami),
h. słowa kluczowe w języku polskim, ok. 5–7 słów odnoszących się do głównych
zagadnień poruszonych w artykule (Redakcja zastrzega sobie prawo do
weryfikacji słów kluczowych, uzupełnienia ich w celu zapewnienia spójności i
trafniejszego pozycjonowania opracowania),
i. streszczenie w języku angielskim (objętość ok. 400–700 znaków ze spacjami),
j. słowa kluczowe w języku angielskim.
12. Układ pierwszej strony recenzji:
a. imię (w formie rozwiniętej) i nazwisko autora recenzowanej pracy,
b. tytuł recenzowanej pracy i ewentualnie jej podtytuł, zgodnie z zapisem na
stronie tytułowej (jeśli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule
podajemy imię i nazwisko redaktora,
c. w przypadku pracy wielotomowej — liczba tomów lub części (cyframi
arabskimi),
d. nazwa wydawnictwa,
e. miejsce i rok wydania,
f. liczba stron liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczba ilustracji,
g. jeżeli recenzowana praca stanowi nowy tom jakiejś serii wydawniczej, to należy
podać nazwę serii i numer tomu,
h. (dane autora recenzji, tj.: imię i nazwisko, afiliacja, adres e-mail, ORCID należy
umieścić na ostatniej stronie tekstu artykułu, po prawej stronie; artykuły
recenzyjne i dyskusje powinny być przez autora opatrzone tytułem, a pełny opis
bibliograficzny zamieszcza się w pierwszym przypisie).
Przykłady:
Zenon Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy
Jagiellonów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, ss. 365, 1 nlb., il. 83.
Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego w
XV, XVI i XVII wieku, oprac. i edycja X. Szymon Fedorowicz, Monumenta Sacra
Polonorum, t. 3, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, ss. 478, il.
barwnych 24.
13. Tekst główny, wstęp, zakończenie:
13.1. Daty:
a. skracamy słowa „rok” (r.) i wiek (w.)

b. w datach wtrąconych, w nawiasie, nazwę miesiąca podajemy liczbą
rzymską i nie stosujemy na końcu skrótu „r.”, np.: (14 VII 1789)
c. rozwijamy nazwy miesięcy: np.: 14 lipca 1789 r.; 10 maja br.; w lipcu tr.
d. stosujemy zapis:
 w latach 90. (nie: w latach dziewięćdziesiątych)
 w XX w. (nie: w dwudziestym wieku, w 20. wieku)
 w drugiej połowie XX w. (nie: w 2 poł. XX w.)
e. daty łączymy półpauzą łączącą (–) bez spacji; nie stosujemy dywizu (-)
 1914–1918 (nie: 1914 – 1918)
f. przy dwóch stylach kalendarza podajemy obie daty: 16/28 grudnia 1863 r.;
26 października/9 listopada 1864 r.
13.2. Miary, stopnie, tytuły:
a. stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, m kw., m sześc.,
proc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd., itp.
b. w przypadkach zależnych stosujemy zapis: płk. (= pułkownika), dr. (=
doktora)
c. Piszemy: II Rzeczpospolita Polska, III Rzesza
13.3. Nazwy własne:
a. organizacje i instytucje
 przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, za nią w nawiasie
skrót, np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
b. osoby
 stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w języku ojczystym
wymienianych osób; w wypadku imion i nazwisk zapisanych cyrylicą
stosujemy transliterację (zasada ta nie obowiązuje w wypadku osób
uznanych za powszechnie znane (np. Cyceron, Wolter, Waszyngton),
panujących i świętych
 przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełne imię i nazwisko, dalej —
inicjały imion i nazwisko lub samo nazwisko; nie podajemy otczestwa
 w recenzjach wymieniamy osoby bez podawania ich stopni i tytułów
naukowych
 wyraz „autor” piszemy małą literą
13.4. Tytuły i cytaty:
a. tytuły publikacji naukowych, utworów literackich, muzycznych,
dramatycznych, obrazów, filmów podajemy kursywą
b. tytuły rozdziałów i fragmentów dzieł (dokumentów) piszemy w cudzysłowie,
antykwą
c. tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów zapisujemy
w cudzysłowie, antykwą
d. tytuły rękopisów piszemy w cudzysłowie, antykwą; tytuły nadane przez
autora tekstu — bez cudzysłowu, antykwą
e. tytuły ustaw podajemy bez cudzysłowu, antykwą

f. cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie, antykwą
g. źródła cytujemy w języku oryginału; w wypadku alfabetów słowiańskich
stosujemy transliterację opracowaną na podstawie polskiej wersji normy
międzynarodowej (PN–ISO 9 : 2000)
h. cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy
trzema kropkami
i. opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy dwiema pauzami bez
nawiasów prostokątnych
13.5. Liczebniki:
a. piszemy słownie od 1 do 9, dalej — cyframi; przy wyliczaniu lub
porównywaniu danych — cyframi
b. stosujemy skróty: tys., mln, mld, jeśli występują pełne tysiące, (np. 47 tys.),
w innym wypadku posługujemy się cyframi (np. 45 345)
c. w liczebnikach pięciocyfrowych i wyższych wprowadzamy w zapisie
spacje, np. 2 356 987
13.6. Wyrażenia obcojęzyczne:
a. słowa i wyrażenia obcojęzyczne użyte w tekście polskim zapisujemy
kursywą
14. Przypisy:
a. stosujemy przypisy dolne ponumerowane w sposób ciągły cyframi arabskimi
b. odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczane przed kropką
kończącą zdanie (chyba że kończy je skrót: w. — wiek, r. — rok) lub przed
przecinkiem w środku zdania (chyba że muszą się znaleźć między słowami,
których nie oddziela przecinek)
c. wszelkie nazwy własne i tytuły pozycji zapisane alfabetem cyrylickim podajemy
w transliteracji międzynarodowej zgodnie z normą PN-ISO 9:2000 —
Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie — Języki słowiańskie
i niesłowiański — Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Tabela
transliteracji dostępna jest na stronie Platformy Czasopism Naukowych:
http://www.ejournals.eu/aktualnosci/49/Transliteracja-znakow-cyrylickich-naznaki-lacinskie/. W odniesieniu do transliteracji innych języków, pełne tablice
transliteracji opracowane przez Bibliotekę Kongresu i American Library
Association
(ALA)
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
d. stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, op, cit., loc. cit. (antykwą)
e. stosujemy określenia skrótowe: wyd., oprac., red. (nie pod red.)
f. stosujemy skróty: t., z., cz., nr, R
g. daty — jeśli data jest pełna, zapisujemy nazwę miesiąca cyframi rzymskimi:
14 VII 1789 r.; jeśli data jest niepełna, nazwę miesiąca zapisujemy słownie:
14 lipca, w lipcu 1990 r.
h. odsyłacze
 używamy skrótów: zob., por., cyt. za:
 odsyłacze do innych fragmentów tekstu, np.: zob. dok. nr 23, przyp. 7;
zob. rozdz. 2, przyp. 2; por. s. 8; por. dok. nr 112 i 117

i. liczebniki — jak w tekście głównym
j. informacje biograficzne
 informacje biograficzne zamieszczamy w przypisach, podając kolejno:
imię i nazwisko, pseudonimy oraz przybrane nazwiska i przydomki, daty
życia, pozostałe informacje biograficzne
k. cytowanie źródeł i literatury przedmiotu
 opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
dzieła (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony
 opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, antykwą (chyba, że
zamiast nazwy czasopisma stosuje się skrót, wtedy bez cudzysłowu);
tom/rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskim, numer
strony
 opis bibliograficzny serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora,
tytuł (prosto), miejsce i rok wydania, nazwa i numer tomu bez
wyróżnienia, numer strony
 w wypadku prac zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
(kursywą), [w:] (bez poprzedzającego przecinka), tytuł opracowania
zbiorowego kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok
wydania, numer strony
 teksty w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw
zbiorowych traktujemy jak artykuły w czasopismach (tytuły
wydawnictw w cudzysłowie)
 biogramy zamieszczone w Polskim słowniku biograficznym traktujemy
jak teksty zamieszczone w wielotomowej pracy zbiorowej: inicjał
imienia i nazwisko autora, tytuł biogramu (kursywą), [w:] (bez
poprzedzającego przecinka), Polski słownik biograficzny, numer tomu,
numer strony, miejsce i data wydania
 w przypisach odnoszących się do opracowań podajemy za pierwszym
razem podstawowy opis bibliograficzny, a następnie inicjał imienia i
nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka (np. za pierwszym
razem: W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku
XII, Poznań 1962, s. 98–103, a następnie: W. Abraham, Organizacja
Kościoła, s. 117–120 lub: B. Kürbisówna, Żywot bł. Salomei jako źródło
historyczne [w:] Studia historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka
Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 145–154, a następnie: B.
Kürbisówna, Żywot bł. Salomei, s. 150.)
 w przypisach odnoszących się do wydawnictw źródłowych stosujemy
skróty znajdujące się w Spisie skrótów na końcu każdego tomu „Rocznik
Skierniewicki”; jeżeli dane wydawnictwo nie ma swojego skrótu w tym
spisie, a jego nazwa powtarza się w naszym artykule, tworzymy skrót w
pierwszym przypisie, umieszczając go w nawiasie kwadratowym po

wyrażeniu: „cyt. dalej” (np. Korespondencja żupnika krakowskiego
Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, wyd. W. Bukowski, T. Płóciennik,
A. Skolimowska, Kraków 2006 [cyt. dalej: Korespondencja żupnika], nr
27.)
 opis bibliograficzny materiałów archiwalnych: nazwa archiwum, nazwa
zespołu archiwalnego, sygnatura jednostki archiwalnej, opis dokumentu
umożliwiający jego identyfikację — rodzaj dokumentu, kto, do kogo
(jeśli tytuł dokumentu zawiera te informacje, można się nimi posłużyć),
należy podawać pełne imiona nadawców i adresatów; opis dokumentu
(jeśli nie jest to jego oryginalny tytuł) podajemy antykwą
 opisy starodruków nie są modernizowane
 opisy archiwaliów i rękopisów modernizujemy zgodnie z zasadami
określonymi w instrukcjach wydawniczych; zob. Instrukcja wydawnicza
dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925; Instrukcja
wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku,
pod red. K. Lepszego, Wrocław 1953; A. Wolff, Projekt instrukcji
wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku,
„Studia Źródłoznawcze”, t. 1, 1957, s. 155–181; I. Ihnatowicz, Projekt
instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX
wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, 1962, s. 99–123
15. Materiały uzupełniające tekst główny (wykresy/tabele i ilustracje):
15.1. Formy graficzne powinny być:
a. przygotowane przez Autora/ów samodzielnie (nie mogą być skanowane),
edytowalne
b. opatrzone opisem źródła
c. być czytelne i wysokiej jakości
15.2. Elementy graficzne mogą być kolorowe w uzasadnionych przypadkach,
preferowane są formy czarno-białe.
15.3. Zdjęcia i rysunki powinny być wysokiej jakości (o rozdzielczości co najmniej
300 dpi).
15.4. Tytuły tabel i wykresów umieszczamy nad tabelą/wykresem.
15.5. Tytuły rysunków i schematów umieszczamy pod rysunkiem/schematem.
15.6. Materiały uzupełniające tekst główny powinny być ponumerowane cyframi
arabskimi (numeracja odrębna dla każdego z typów elementów graficznych).
15.7. Pozycja każdego elementu graficznego powinna być wyraźnie oznaczona
w tekście artykułu z podanym źródłem i tytułem.
16. Bibliografia załącznikowa:
16.1. Bibliografię podaje się na końcu artykułu; obejmuje ona źródła, które są
cytowane w publikowanym artykule lub na które powołuje się autor artykułu.

17. Respektujemy nową zasadę ortograficzną dotyczącą łącznej pisowni „nie” z
imiesłowami przymiotnikowymi, np. niezrobiony, niezaczęty, niemający.
18. Dywiz (-) służy do zapisu nazwisk dwuczłonowych (np. Skłodowska-Curie) oraz złożeń
przymiotnikowych (np. biało-czerwony).
19. Internet zapisujemy wielką literą.

Przykładowe opisy publikacji:

artykuł w czasopiśmie
A. Gieysztor, Społeczeństwo i państwo pierwszych Piastów wobec chrystianizacji,
„Nasza Przeszłość”, t. 69, 1988, s. 11–22.
A. Gieysztor, Syntezy, kompendia i pomoce historiografii polskiej w ostatnim
półwieczu, Kwart. Hist., t. 94, 1987, nr 1, s. 243–253.

artykuł w pracy zbiorowej
G. Labuda, Księżna Dobrawa i książę Mieszko jako rodzice chrzestni Polski
piastowskiej [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydorek,
Poznań 2001, s. 3 n.

wydawnictwo źródłowe
Miracula venerabilis patris Prandotae episcopi Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński
[w:] MPH, t. 4, Lwów 1884 [cyt. dalej: Miracula Prandotae], nr 8, s. 452 n.

tekst dostępny w Internecie
H. Rutkowski, Mapy Karola Perthéesa, dostępny online:
<http://mapy.geohistoria.pl/perthees/TMH-Komentarz_do_map_Pertheesa.pdf>
[dostęp: 28 marca 2014].

