Instrukcja dotycząca wymagań edytorskich dla Autorów artykułów
publikowanych w „Teologicznych Studiach Siedleckich”
I. Redakcja TSS prosi Autorów artykułów o zastosowanie się do następujących wymagań:
•
•
•
•
•
•

dostarczenie Redakcji TSS artykułu w wersji ostatecznej (po recenzji);
w postaci elektronicznej;
w przypadku pracy zbiorowej wymagane jest dostarczenie całej, ujednoliconej pracy w jednym folderze (na jednym nośniku elektronicznym);
artykuł nie powinien przekroczyć 15-20 stron, nie powinien mieć mniej niż 10 stron;
powinien posiadać streszczenie w języku polskim i w języku obcym;
Autor powinien dostarczyć recenzję w wersji elektronicznej lub na papierze – ale zawsze z
podpisem recenzenta.

II. Dla potrzeb Redakcji prosi się o dostarczenie (w wersji elektronicznej):
•
•
•
•

spisu treści,
bibliografii,
wykazu skrótów,
wykazu ilustracji, tabel itp.

III. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania artykułu dla Redakcji TSS:
Tekst
•
•
•
•
•
•
•

plik tekstowy w formacie *.doc (Word 95 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez
Autora);
czcionka: 12 punktów Times New Roman; można używać r o z s t r z e l e n i a c z c i o n k i (3 pkt) i kursywy, nie stosować podkreśleń i pogrubionych liter;
w artykule ujednolicony zapis podtytułów, przypisów, cytatów;
interlinia 1,5 wiersza;
lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm;
przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym;
przypisy dolne: Times New Roman; tekst przypisów – 10 punktów; interlinia pojedyncza;
Pierwszy przypis musi zawierać pełen opis bibliograficzny, następne powinny mieć formę
skróconą.
Przykłady:
a) książki
I. Nazwisko, Tytuł, Miejsce wrok, s. 1-12. (w ewentualny numer wydania)
I. Nazwisko, Tytuł, (tłum. I. Nazwisko), Miejsce rok, s. 1-12.
b) artykuły w pracy zbiorowej
I. Nazwisko, Tytuł, w: I. Nazwisko (red.), Tytuł, Miejsce rok, s. 35-67.
c) artykuły w czasopismach
I. Nazwisko, Tytuł, „Tytuł czasopisma” 1(2000), s. 34-36.
I. Nazwisko, Tytuł, Skrót Czasopisma 1(2000), s. 34-36.
d) publikacje cytowane wcześniej
I. Nazwisko, Biblia..., s. 40.
Tamże, s. 124.
Por. tamże, s. 421.

•

nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;

•
•

ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja);
stosowanie zasad pisowni słownictwa religijnego zatwierdzonych przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (zasady były konsultowane z Radą Naukową
KEP oraz z Komisją ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski).

Ilustracje
•
•
•
•
•
•
•

ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy;
każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy
(wszystkie pliki zebrane w jednym folderze);
fotografie – pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu; pliki gorszej jakości można reprodukować wyłącznie w niewielkich rozmiarach;
wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);
rysunki – w postaci plików *.cdr (wraz z dołączonymi czcionkami) lub kontrastowe + pliki
*.pdf, dobrej jakości oryginały do reprodukcji;
każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie
numer i podpis;
nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.

