ZASADY PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW
W CZASOPIŚMIE „SYMPOZJUM”
Zasady ogólne
Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane ani przekazane w tym samym czasie do redakcji innych czasopism. Terminy nadsyłania materiałów: wydanie
wiosenne (do 31 marca), wydanie jesienne (do 31 października).
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (Word 2007
zakładka: recenzja – statystyka wyrazów: znaki ze spacjami).
Do artykułu należy dołączyć streszczenie (z przetłumaczonym tytułem)
w jednym z języków obcych (ok. 1200 znaków) oraz krótką notę o autorze
(ok. 400 znaków – tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, dziedziny zainteresowań, e-mail); jeśli artykuł jest w języku obcym – streszczenie w języku polskim.
Recenzje książek (10-12 tys. znaków): polskojęzyczne – wydane w ostatnich trzech latach przed publikacją bieżącego numeru „Sympozjum”; inne
– wydane w ostatnich pięciu latach.
Sprawozdania z konferencji, sympozjów naukowych i zjazdów – 10-12
tys. znaków.
Nadsyłane artykuły podlegają recenzji specjalisty z danej dziedziny i po
uzyskaniu aprobaty dopuszczane są do publikacji.
W przypadku przyjęcia tekstu do druku Redakcja zastrzega sobie prawo
do wnoszenia poprawek w ramach pracy edytorskiej. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Przygotowanie tekstów do publikacji:
Tekst główny: format Word 97-2007, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, do lewej, bez dzielenia wyrazów, bez tabulatorów, bez pogrubień,
można zachować kursywę.
Przypisy: czcionka Times New Roman 10, do lewej, interlinia 1, autor
(inicjał imienia i nazwisko) kapitalikami, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania oraz strony standardowym.

Przykłady opisów bibliograﬁcznych
Książki:
L. Balter, Eschatologia końca XX w., Siedlce 2001, s. … .
Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism:
Z. J. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja,
J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007, s. … .
W. Hryniewicz, Dziś i jutro ekumenicznej nadziei, „Biuletyn Ekumeniczny” 13 (1984) nr 4, s. … .
Hasło z encyklopedii, słownika:
J. Kudasiewicz, Paruzja, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny,
Katowice 1998, s. … .
Dzieło cytowane wcześniej/ autor cytowany wcześniej:
L. Balter, Eschatologia…, dz. cyt., s. … .
Cytowanie stron internetowych:
K. Ołdakowski, Ulepszona ludzkość, http://www.przegladpowszechny.
pl/2011/01/01/ulepszona-ludzkosc/ (odczyt z dn. 15.01.2011 r.).
Używamy skrótów: tene (kapitaliki); tamże (antykwa); dz. cyt. (kursywa).
Materiały do publikacji w czasopiśmie „Sympozjum” oraz korespondencję należy kierować na adres:
„Sympozjum”
32-422 Stadniki 81
oraz drogą elektroniczną:
sympozjum@scj.pl

