
Instrukcja wydawnicza „Rocznika Jeleniogórskiego” 

 

1. Tekst 

Używamy czcionki Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, akapity z 

wcięciem. Prosimy o nie justowanie tekstu. 

Tytuł tekstu pogrubiony, rozmiar 14, wyśrodkowany. Nad nim imię i nazwisko autora 

(wraz z podanym miastem afiliacji), rozmiar 12, pogrubione. W przypisie, sporządzonym 

do nazwiska, prosimy o podanie jednozdaniowej informacji o autorze np.:  

Prof. zw. dr hab. Krzysztof R. Mazurski - pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania 

„Edukacja” we Wrocławiu, członek Rady Naukowej Karkonoskiego Parku 

Narodowego. 

 

2. Przypisy 

Stosujemy przypis dolny, czcionka Times New Roman w rozmiarze 10, interlinia 1. 

Numeracja przypisów powinna być ciągła dla jednego artykułu.  

Prosimy o stosowanie oznaczeń w języku polskim: tamże, tenże, taż, itd., również w 

przypadkach odsyłaczy: zob., cyt., za. 

 

3. Literatura (przypisy) 

Książki: 

 Stosujemy pełne imię (przy drugim cytowaniu syngiel imienia), nazwisko, tytuł 

napisany kursywą, miejsce i rok wydania, strona cytowania, np.: 

Agata Rome-Dzida, Niemieccy artyści w Karkonoszach w latach 1880-1945, 

Przyczynek do badań nad Heimatkunst, Jelenia Góra 2013, s. 98. 

 W przypadku kilku autorów wymieniamy ich na początku, jednak nie więcej niż 

trzech, np.: 

Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie 

dynamiczne, Wrocław 2011, s. 39. 

 W pracach pod redakcją podajemy najpierw tytuł w kursywie, redaktorów (inicjał 

imienia i nazwisko), miejsce i data wydania oraz cytowaną stronę. Podajemy nie 

więcej niż trzech redaktorów pozycji, np.: 

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, 

Warszawa 2014, s. 297. 

 Artykuł w pozycji zbiorowej opisujemy jak powyżej, używając dodatkowo [w:], 

np.: 

Krzysztof R. Mazurski, Wkład turystyczno-krajoznawczy w sudecką toponimię po 

1945 r. [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, Łask 2010, s. 55-

65. 

 

Czasopisma: 

 Podobnie jak w przypadku książek artykuły w czasopismach oznaczamy kolejno 

imieniem i nazwiskiem, tytułem artykułu pisanym kursywą. Następnie, po 

przecinku, podajemy tytuł czasopisma w cudzysłowie, numer periodyku, zeszytu, 

tomu, rok wydania oraz cytowaną stronę, np.: 

Agata Rome-Dzida, ArturRessel. Malarz w Karkonoszach – pomiędzy nowoczesnością 

a Heimatkunst, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 43, 2011, s. 67. 

 W cytowaniu pracy codziennej podajemy najpierw imię, nazwisko, tytuł artykuły 

kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, datę dzienną wydania (oraz ew. 

stronę), np.: 



Bogdan Białek, Wokół Jedwabnego. Przestańmy na siebie wrzeszczeć, „Gazeta 

Wyborcza”, 23-24 lipca 2016. 

 

W kolejnych cytowaniach artykułu, książki, używamy oznaczeń: tenże, itd, jeśli 

następują one bezpośrednio pod cytowaną wcześniej pozycją. W innych przypadkach 

umieszczamy inicjał imienia, nazwisko oraz początek tytuły cytowanego dzieła, po 

którym następuje – w nawiasie kwadratowym – numer przypisu, w którym dane dzieło 

przytoczono po raz pierwszy, np.: 

 A. Rome-Dzida, ArturRessel…[4], s. 68. 

  

 Online: 

 W przypadkach cytowania tekstów pochodzących z Internetu najpierw podajemy 

imię, nazwisko, tytuł tekstu, adres internetowy poprzedzony dopiskiem online: 

oraz datę dostępu do strony, np.: 

Ivo Łaborewicz, Centkiewicz Alina, online: http://jbc.jelenia-

gora.pl/dlibra/docmetadata?id=390&from=pubstats (dostęp: 21 września 2016 r.). 

 

Archiwalia: 

 Wszelkie dokumenty z archiwów, muzeów itp. oznaczamy podając najpierw 

nazwę danej instytucji (w drugim i kolejnym cytowaniu skrót), nazwę zespołu 

(zbioru), sygnaturę (nr inwentarzowy), nazwę (tytuł) jednostki, kartę (stronę), np.: 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Miejska Rada 

Narodowa i Zarząd Miejski w Kamiennej Górze, sygn. 49, Grobownictwo wojenne, 

k. 3. 

W kolejnych cytowaniach: 

AP JG, MRN i ZM w Kamiennej Górze, sygn. 49, Grobownictwo wojenne, k.5. 

  

Relacje: 

 W przypadku relacji historii mówionej stosujemy zapis z podaniem imienia i 

nazwiska rozmówcy oraz daty przeprowadzenia wywiadu, np.:  

Relacja historii mówionej Sławomira Podolaka z grudnia 2013 r., w posiadaniu autora. 

 

4. Skróty, daty, nazwy własne 

Ponadto używamy powszechnie używanych skrótów: np., itd., kg, m, godz., dr, prof., płk, 

itp. 

Daty zapisujemy w postaci: 9 września 2016 r., skracając słowo rok. W przypadku 

niepełnych dat piszemy: we wrześniu 2015 r. Stosujemy również zapis: w XX w., 

skracając słowo wiek, oraz w latach 90. XIX w. (nie piszemy słownie). 

W przypadku nazw własnych możliwe jest stosowanie skrótów przy drugim i kolejnym 

użyciu: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (później: PZPR) itd.  

Nazwiska dwuczłonowe piszemy używając dywizu, np.: Agata Rome-Dzida. 

 

5. Inne uwagi: 

Wszelkie zdjęcia załączone do publikacji powinny być opisane i przesłane w oddzielnych 

plikach (format jpg lub png), w dobrej jakości (najlepiej 300 dpi). Prosimy nie 

zamieszczać rycin, zdjęć itp. w tekście! 

Teksty w formie plików tekstowych najlepiej przesyłać do redakcji w formacie doc. 

Prosimy o załączenie do tekstu krótkiego streszczenia artykuły w języku polskim. 


