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informacje dla autorów

Informacje dotyczące tekstów przesyłanych do redakcji „Przeglądu Archeologicznego”:

TEKST
PLIK:     WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA:    TImes NeW ROmAN
WIeLKOŚĆ:     12
ODsTĘP POmIĘDZY ZNAKAmI:  NORmALNe
INTeRLINIA:    1.5 WIeRsZA
WCIĘCIA AKAPITOWe:   bRAK (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworze-
nia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji oraz automatycznych numeratorów)

ILUSTRACJE I TABELE
– Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG (dotyczy to również planów i wykresów, które traktowane są jako 
ryciny)
– minimalna jakość plików z ilustracjami:
  – kreskowe (TIF) – 600 dpi
  – siatkowe (TIF/JPG) – 300 dpi
– Każda tabela w osobnym pliku programu Word (z rozszerzeniem .doc lub .rtf), czcionka Times New Roman, wielkość 
zależna od rozmiaru tabeli (od 11 do 8 punktów)

PODPISY DO ILUSTRACJI
ODDZIELNY PLIK:    WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA:     TImEs NEW ROmAN

WIELKOŚĆ:       12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI:   NOrMALNE

INTErLINIA:      1.5 WIeRsZA
BEZ PUNKTATORÓW
NUMErACJA ZDJĘĆ CYFrAMI ArABSKIMI, BEZ POGrUBIENIA
WSZYSTKIE ZDJĘCIA, rYSUNKI, PLANY ITP. NUMErOWANE JAKO rYCINY
TABLICE NUmEROWANE ODDZIELNIE

BIBLIOGRAFIA
Odnośniki do literatury powinny być podane w tekście – w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji 
i numeru strony, np. (blake 1998, 59) lub (Kruk, milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowa-
nych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać:  
et al., np. (sofer et al. 2000, 814-816). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.

Wzory tworzenia bibliografii końcowej:

Monografie
Heller m. (1995a). Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak.
Heller m. (1995b). Wieczność. Czas. Kosmos. Kraków: Znak.
Renfrew C. (1972). The Emergence of Civilisation. London: methuen.

Monografie online z DOI
michaud m.A.G. (2007). Contact with alien civilizations: Our hopesand fears about encountering extraterrestrials. http://
dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68618-9 
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Redakcja monografii 
Chowaniec R., Więckowski W. (red.). (2012). Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization. 
Oxford: bAR.
Czopek s., Górki J. (red.). (2016). Między nauką a popularyzacją: muzea i parki archeologiczne. Kraków: Universitas.

Rozdziały lub artykuł w publikacjach książkowych zbiorowych
Kowalewski J. (2007). O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii. W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), 
Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (109-129). Olsztyn: Instytut Filo-
zofii Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego.

Artykuły w czasopismach
Zalewska A. (2013). Relevant and Applied Archaeology. The material Remains of the First World War: between „Founda-
tional” and „biographical” memory, between „black Archaeology” and „Conflict Archaeology”. Sprawozdania Archeo
logiczne, 65, 9-50.

moshenska G. (2015). Curated Ruins and the endurance of Conflict Heritage. Conservation and Management of Ar
chaeological Sites, 17(1), 77-90.

Gandhi J., Przeworski A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. Comparative Political Studies, 
40(11), 1279-1301. doi:10.1177/001041400730581.

Prace inne: materiały konferencyjne powielane, raporty i sprawozdania z ekspertyz laboratoryjnych lub prac  
wykopaliskowych
Diakowski m. 2011. Analiza mikroskopowa zabytków kościanych odkrytych na stanowisku nr 10/11/12 w Domasławiu  
w świetle badań technologicznych i funkcjonalnych. Wrocław: Archiwum IAie PAN, Ośrodek badań nad Kulturą Późnego 
Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (maszynopis). 

Prace udostępniane wyłącznie drogą elektroniczną
Kot m. (2015). Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców. Pobrano z: http://nauka 
wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-należy-do-urzednikow-i-
naukowcow.html [dostęp: 10.12.2017].

W zapisie bibliograficznym nie uwzględniamy serii wydawniczej.
Transliteracja cyrylicy według standardu IsO 9:1995 
(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii).

Autorzy artykułów zobowiązani są do podania Redakcji nr identyfikatora ORCID.

PRZYPISY
– klasyczne bibliograficzne przypisy dolne – dopuszczalne w recenzjach.
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GUIDeLINes FOR AUTHORs

Concerning contributed texts:

TEXT
FILe:      WORD 2003 (with .doc or .rtf extension)
FONT:      TImes NeW ROmAN
FONT sIZe:      12
sPACes beTWeeN CHARACTeRs:   NORmAL
INTeRLINe sPACING:    1.5
PARAGRAPH INDeNTs:    NONe (standard Word settings are possible;  
      avoid the tab key and space bar for paragraph indents)

ILLUSTRATIONS AND TABLES
– every illustration in separate TIF or JPG file (it also concerns plans and charts) 
– minimal resolution of files with illustrations: – TIF/JPG – 600-300 dpi
– every table in separate ms Word file (with .doc or .rtf extension), font: Times New Ro-
man, font size depends on the size of the table (from 11 to 8 points)

CAPTIONS FOR ILLUSTRATIONS
SEPArATE FILE:    WOrD 2003 (with .doc or .rtf extension)
FONT:       TImes NeW ROmAN
FONT SIZE:       12
sPACes beTWeeN CHARACTeRs:   normal
INTeRLINe sPACING:     1.5
WITHOUT LIsT ITEm mARKERs (BULLETs)
NUMBErING OF PHOTOGrAPHS: ArABIC NUMErALS
WITHOUT BOLDING 
ALL PHOTOGrAPHS, DrAWINGS, PLANS ETC. NUMBErED AS ILLUSTrATIONS (FIGUrES),  
TABLEs NUmBERED sEPARATELY

BIBLIOGRAPHY
References to literature in the text should be given in brackets, including the author’s name, date of publication and page 
number, for example: (blake 1998, 59) or (Kruk, milisauskas 1983, 259). In the case of works published by three or more 
authors, only the name of the first one should be given, after which “et al.” should be written, for example: (sofer et al. 
2000, 814-816). A full range of pages should be given, for example: 35-37, 123-135.

Guidelines on writing the final bibliography:

Monographs
Heller m. (1995a). Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak.
Heller m. (1995b). Wieczność. Czas. Kosmos. Kraków: Znak.
Renfrew C. (1972). The Emergence of Civilisation. London: methuen.

Online monographs with the DOI
michaud m.A.G. (2007). Contact with alien civilizations: Our hopesand fears about encountering extraterrestrials. http://
dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68618-9 
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Edition of the monograph
Chowaniec R., Więckowski W. (eds.). (2012). Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization. 
Oxford: bAR.
Pałubicka A. (ed.). (1997). Kulturowe konteksty idei filozoficznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu im. Adama mickiewicza w Poznaniu.

Chapters or a paper in collective book publications
Kowalewski J. (2007). O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii. In: J. Kowalewski, W. Piasek (eds.), 
Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (109-129). Olsztyn: Instytut Filo-
zofii Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego.

Papers in journals
Zalewska A. (2013). Relevant and Applied Archaeology. The material Remains of the First World War: between „Founda-
tional” and „biographical” memory, between „black Archaeology” and „Conflict Archaeology”. Sprawozdania Archeo
logiczne, 65, 9-50.

moshenska G. (2015). Curated Ruins and the endurance of Conflict Heritage. Conservation and Management of Archaeo
logical Sites, 17(1), 77-90.

Gandhi J., Przeworski A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. Comparative Political Studies, 
40(11), 1279-1301. doi:10.1177/001041400730581.

Other works: duplicated conference materials, reports from laboratory expertises or excavations
Diakowski m. 2011. Analiza mikroskopowa zabytków kościanych odkrytych na stanowisku nr 10/11/12 w Domasławiu w 
świetle badań technologicznych i funkcjonalnych. Wrocław: Archiwum IAie PAN, Ośrodek badań nad Kulturą Późnego 
Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (typescript).

Papers available only electronically
Kot m. (2015). Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców. Pobrano z: http://naukawpol-
sce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-należy-do-urzednikow-i-naukowcow.
html [access: 10.12.2017].

On the bibliographic record, do not include the publishing series.
Transliteration of Cyrillic according to the standard IsO 9:1995
(included, for example, on the website http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 or in Wikipedia).

Authors of the articles are obliged to provide the editors the ORCID number (Open Researcher and Contributor ID).

NOTES:
– classic footnotes – acceptable in reviews.


