
 
 

INFORMACJA DLA AUTORÓW 

 

Zgodnie z polityką wydawniczą Redakcji w “Anuario Latinoamericano – Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales” będą publikowane artykuły w języku hiszpańskim, 

portugalskim, angielskim i polskim, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze i będą 

spełniały następujące wymogi formalne i edytorskie: 

1. Format *.docx, *.doc lub *.rtf.; objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią nie 

może przekraczać 40 000 znaków; recenzje do 20 000 znaków; czcionka Time New 

Roman, w tekście podstawowym 12 pkt., w przypisach i bibliografii 10 pkt.; interlinia 

1.5. Prosimy podzielić artykuł na części, w tym wstęp i zakończenie/podsumowanie.  

 

2. Tytuł artykułu; imię i nazwisko autora; adres instytucji, w której jest afiliowany; adres 

poczty elektronicznej, krótka informacja o autorze. 

3. Streszczenie (maks. 600 znaków) w języku artykułu oraz w języku angielskim lub 

hiszpańskim, w przypadku artykułów anglojęzycznych; słowa kluczowe, odpowiednio 

w języku streszczenia, oddzielone przecinkiem. 

4. Bibliografia przygotowana w porządku alfabetycznym; opis musi zawierać nazwisko i 

inicjał imienia autora; rok wydania publikacji w nawiasie zwykłym; pełny tytuł 

artykułu; nazwę wydawnictwa; miejsce wydania; numer tomu oraz numer DOI w 

przypadku pozycji, które go posiadają.  

5. Przykłady: 

Monografie: 

Beorlegui C. (2006), Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una 

búsqueda incesante de la identidad, Universidad de Deusto, Bilbao. 

Artykuły: 

Alcántara Sáez M., Tagina M. L. (2011), Las elecciones del bicentenario: un análisis 

comparado, w: América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010), 

M. Alcántara Sáez, M. L. Tagina (red.), Cuadernos y Debates 209, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, s. 1-30. 

Altman D. (2005), Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación 

gubernamental o censura ciudadana?, “Política y Gobierno”, vol. XII, nr 2, s. 203-

232. 



Źródła internetowe: 

Shifter M., Liderazgo político y gobernabilidad democrática en América Latina y 

Colombia. Los desafíos de la democracia en América Latina, “Inter-American 

Dialogue”, 19.08.2011, 

http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=2080&mode=print, dostęp: 

15.05.2013. 

6. Przypisy o charakterze wyjaśniającym lub polemicznym umieszczone na dole strony; 

przypisy bibliograficzne umieszczone w tekście, w nawiasach zwykłych, zawierają 

nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz wskazują stronę/y.  

Przykład: (Altman 2005: 203-232). 

7. Grafiki, zdjęcia, wykresy, tabele w kolorze czarno-białym, przygotowane w formacie 

MS Windows lub *.jpg. 

 

Artykuły proszę przesyłać na adres:  

Redaktor Naczelna 

Dr hab. Katarzyna Krzywicka, katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl  

 

Siedziba Redakcji: Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

   Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, pok. 119. 
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