
Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów 

do „Naszego Pomorza” 

 

Materiały przeznaczone do druku w „Naszym Pomorzu” prosimy dostarczać w postaci elek-

tronicznej (na płycie CD na adres redakcji lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

etno@muzeumbytow.pl). W uzasadnionych przypadkach redakcja przyjmie teksty przygoto-

wane tradycyjnie, w postaci znormalizowanego maszynopisu zawierającego 30 wierszy na 

stronie, 65–70 znaków w wierszu (na stronie około 2 tys. znaków). 

Teksty w technice komputerowej przygotowujemy w programie MS-Word i zapisujemy w 

formacie Rich Text Format (*.rtf), przy zastosowaniu kroju czcionki Times New Roman, wiel-

kość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza. 

Autorzy i inne osoby (redaktorzy, opracowujący) wymieniane w tekście głównym podawa-

ne są z pełnym imieniem i nazwiskiem, w przypisach zapisujemy imię w formie skróconej. 

W tekście i przypisach cytowane fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródło-

wych oddajemy czcionką pochyłą (kursywą). 

W tekście i przypisach tytuły prac opublikowanych bądź skierowanych do druku (monogra-

fii, prac zbiorowych, artykułów z czasopism, wydawnictw źródłowych itp.) oddajemy czcionką 

pochyłą. 

W przypisach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: itd., 

m.in., np., ok. Nie stosujemy obcych skrótów i wyrazów: „op. cit.”, „ib.”, „ibid.”, „ibidem”. 

Tytuły monografii cytowanych po raz pierwszy podawane są w pełnym brzmieniu, wraz z 

miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora tworzymy zwię-

zły i logiczny incipit, zaopatrując go w wielokropek. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, 

stosujemy skrót „tamże”. Gdy bezpośrednio po pracy danego autora cytujemy kolejne jego 

dzieło, zamiast nazwiska autora piszemy „tenże” lub „taż”. Identyczne zasady powtórnego 

cytowania stosujemy przy artykułach z czasopism, prac zbiorowych, w wydawnictwach źró-

dłowych itp. W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych dane biblio-

graficzne (miejsce wydania, tom, zeszyt itp.) podajemy w języku publikacji. 

Cytując tom zbiorowy lub wydawnictwo źródłowe, podajemy imię (skrótem) i nazwisko re-

daktora lub wydawcy w mianowniku, poprzedzone stosownym skrótem: „red.”, „wyd.”, 

„oprac.” itp. 

Cytując artykuł w czasopiśmie, po imieniu (skrótem) i nazwisku autora i pełnym tytule, 

umieszczamy po przecinku nazwę czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu 

(skrót „t.”) lub rocznika (skrót „r.”), następnie po przecinku numer zeszytu (w zależności od 

czasopisma skrót „nr” lub „z.”) oraz zakres stron. 

W przypadku publikacji obcojęzycznych (miejsce wydania, tom, zeszyt, skróty odnoszące 

się do autorów bądź wydawców, jak: „ed.”, „bearb. von”, „hrsg. von”) podajemy w języku pu-

blikacji. W przypadku czasopisma zagranicznego stosujemy zapis oryginalny (np. „Bd.”, „Jg.”, 

„vol.”). 

Cytując artykuł w pracy zbiorowej, między tytułem artykułu i tomu umieszczamy po prze-

cinku „w:”. 

Tytuły częściej cytowanych edycji źródłowych, ewentualnie czasopism i wydawnictw zbio-



rowych, a także nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w 

pełnym brzmieniu, podając w nawiasie dalej cytowany skrót („dalej: ...”), np. „Archiwum Pań-

stwowe w Gdańsku (dalej: AP Gdańsk)”. 

Przykładowe zapisy bibliograficzne (zgodne z Polską Normą z 2012 r.) – każdy element opi-

su oddzielony przecinkiem, nazwiska w mianowniku: 

cytat z publikacji zwartej: 

I. [inicjał imienia] Nazwisko [w mianowniku], Tytuł dzieła, Miejsce wydania, rok, s. 21. 

cytat z publikacji zbiorowej: 

I. [inicjał imienia] Nazwisko [w mianowniku], Tytuł dzieła, w: Tytuł dzieła zbiorowego, red. I. 

[inicjał imienia] Nazwisko [w mianowniku], Miejsce wydania, rok, s. 21. 

cytat z czasopisma: 

I. [inicjał imienia] Nazwisko [w mianowniku], Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma”, Miejsce 

wydania [jeśli konieczne], rok, nr, s. 21. 

powtórzenie cytowanego dzieła: 

I. [inicjał imienia] Nazwisko [w mianowniku], Tytuł..., s. 21. 

 

Teksty przeznaczone do opublikowania w „Naszym Pomorzu” powinny być zgodne z zasa-

dami poprawności językowej. 


