
WYMOGI EDYTORSKIE DO MONOGRAFII 

Ruchy separatystyczne we współczesnym świecie 

 

 Edytor: Microsoft Word (dokument w formacie Word 2003-2007, zapisany z 

rozszerzeniem .doc, .docx lub .rtf). 

 Marginesy: wszystkie – 2,5 cm. 

 Objętość tekstu –  20-25 tysięcy znaków (z przypisami).  

 Czcionka – Times New Roman, odstępy między wierszami – 1,5. 

 Imię i nazwisko autora – wyrównanie do lewej, 12 pkt. 

 Tytuł artykułu - wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt. 

 Tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt. 

 Śródtytuły – 12 pkt, wyśrodkowanie. 

 Przypisy do monografii autorskiej
1
, przypisy do prac pod redakcją (cytowanej jako 

całość)
2
, przypisy do artykułów w monografiach pod redakcją

3
, przypisy do 

czasopism
4
, przypisy do dokumentów elektronicznych

5
, przypisy do ustaw

6
, przypis 

nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego
7
, przypis do 

występującego już wcześniej przypisu
8
 (formatowanie przypisów – indeksy górne). 

 Tabele - Microsoft Word, 10 pkt, wyśrodkowanie, obramowanie pojedyncze 0,5 pkt, 

bez autoformatowania, automatyczna wysokość wierszy 

 

Tabela 1. Tytuł – 10 pkt 

   

   

 

 Rysunki i schematy – wyłącznie czarno-białe, opisywane według wzoru: 

Rysunek/Schemat 1. Tytuł, źródło; opis powinien być umieszczony pod 

rysunkiem/schematem; należy dołączyć rysunki i schematy w oddzielnych plikach.  

 W tekście należy bezwzględnie wyodrębnić część zatytułowaną Wprowadzenie 

zawierającą między innymi cel artykułu oraz Podsumowanie zawierające wyniki 

przeprowadzonych dociekań. 

 

 

Teksty należy przesyłać do 15 czerwca 2018 roku na adres: mpomaran@gmail.com 
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