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IINNFFOORRMMAACCJJEE    EEDDYYTTOORRSSKKOO--WWYYDDAAWWNNIICCZZEE 
Biuletyn poświęcony jest komunikacji specjalistycznej rozumianej w szerokim kontekście. Aktualnie poruszana 
problematyka jest grupowana w numerach tematycznych. Informacje o aktualnym temacie na stronie WWW. 
 

RROODDZZAAJJEE  PPUUBBLLIIKKAACCJJII  
Redakcja przyjmuje do druku zamówione materiały oraz nadesłane artykuły, które wpisują się w tematykę 
poszczególnych tomów. Języki artykułów: polski, angielski, niemiecki, rosyjski. Materiały będą publikowane po 
akceptacji Rady Programowej i Recenzentów  w następujących działach: 
1. Rozprawy naukowe i artykuły – zagadnienia aplikatywne stanowią zbiory wcześniej niepublikowanych 

prac, zatwierdzonych do druku przez Radę Redakcyjną. Objętość tekstu, jeśli przekracza 40000 znaków, 
wymaga uzgodnienia z Redakcją. 

2. Sprawozdania – zapowiedzi – komunikaty – zawiera relacje z krajowych i zagranicznych konferencji 
tematycznych oraz materiały dotyczące kolejnych konferencji, a także informacje o planowanej i oferowanej 
współpracy naukowo-dydaktycznej oraz działalności samorządu studenckiego i kół naukowych. 

3. Recenzje i wydawnictwa zawiera opisy prac naukowych, skryptów, pomocy dydaktycznych, słowników itd., 
związanych tematycznie z profilem czasopisma. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 5  stron. 

4. Sylwetki naukowe. 
5. Varia. 
 

TTEECCHHNNIICCZZNNEE    PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE    TTEEKKSSTTÓÓWW  
Artykuły prosimy przysyłać pocztą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie Word na adres 
ks.kjs@uw.edu.pl, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza (proszę nie stosować dodatkowych 
akapitów /odstępów/, liczonych w punktach, tekst bez przenoszenia wyrazów. Przypisy dolne – wyrażone 
cyframi. Odsyłacze do cytowanej/przytaczanej literatury w tekście w nawiasach kwadratowych z podaniem roku 
wydania pracy i stron(y), np. [Lukszyn 2001: 15]. 
Do artykułu należy dołączyć tytuł oraz streszczenie w języku angielskim. Do publikacji obcojęzycznych proszę 
również dołączyć tytuł oraz streszczenie w języku polskim. Objętość streszczeń: około 500–800 znaków. Jeśli 
artykuł naukowy powstał we współautorstwie, należy dołączyć informację dot. wkładu poszczególnych autorów 
i/lub instytucji zewnętrznych w jego powstanie (druk do pobrania na stronie WWW). 
Po imieniu i nazwisku autora należy zamieścić nazwę instytucji i miejscowość. Dalej tytuł pogrubioną czcionką,       
a następnie treść pracy. Tytuł w drugim języku wraz ze streszczeniem należy zamieścić na końcu, po bibliografii. 
Zdjęcia i schematy należy dodatkowo dołączyć w osobnych plikach graficznych (.jpg, .tif, .bmp). Schematy, tabele 
i rysunki nie mogą być szersze niż 12,5 cm. 
 

Preferowane sposoby numerowania i punktowania: 
wariant 1: 1. Przykładowy punkt zasadniczych tez. 

2. Kolejny punkt przykładowy. 
wariant 2: a) wypunktowanie treści; 

b) kolejne treści. 
wariant 3: - stosowanie myślników do wyliczenia treści; 

- kolejne treści. 
 
Bibliografia powinna zostać sporządzona według następującego wzoru: 
 

(dla monografii): 
nazwisko i inicjał(y) imienia pogrubione, rok wydania pogrubiony, tytuł pracy kursywą, nazwa 
wydawnictwa/ wydawcy, miejscowość. 

np. Górnicz M., 2003, Mowa zależna w języku angielskim w ujęciu leksykalnym, KJS UW, 
Warszawa. 

 

(dla artykułów): 
nazwisko i inicjał(y) autora pogrubione, rok pogrubiony, tytuł kursywą, [w:] «tytuł czasopisma», tom 
X, podtytuł, A. Przykładowy (red.), wydawca, miejscowość, s. 23–37. 

np. Marchwiński A., 2003, Determinanty ekwiwalencji przekładowej tekstów specjalistycznych, 
[w:] «Języki Specjalistyczne», t. 3, Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych,             
B. Z. Kielar, S. Grucza (red.), KJS UW, Warszawa, s. 147–158. 

 

(dla prac opublikowanych w Internecie): 
nazwisko i inicjał(y) imienia pogrubione, rok zamieszczenia pogrubiony (jeśli dostępny), tytuł 
kursywą, artykuł w Internecie, dostęp 01.01.2009, adres: www.przykladowyadres.pl/artykul1. 


