Wytyczne dla Autorów
Redakcja Stargardii zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie tekstów nadsyłanych do druku
według następujących zasad.
Tekst powinien być przygotowany w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
Artykuł powinien zawierać
- tytuł;
- abstrakt;
- słowa kluczowe;
- opis ewentualnych rycin i tabel;

tekst:
- format kolumny A4 - 210x297 mm; marginesy - 2,5 cm;
- tekst w formacie MS Word;
- czcionka Times New Roman; rozmiar tekstu: 12 pkt.; odstęp między liniami: 1,5 wiersza;
- odnośniki do literatury powinny być podane w przypisie dolnym
- prosimy o stosowanie wyłącznie przypisów oksfordzkich - wg wzoru: nazwisko - rok wydania przecinek - numer strony (bez skrótu s.) - przecinek - rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.) itp. nawias, np.: Słowiński 2006, 83, ryc. 3:1. W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech
i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et
al., np. Knap et al. 2008.
- cytowana literatura powinna być umieszczona na końcu tekstu i wyróżniona słowem Bibliografia.
Bibliografia końcowa jest niezbędna do poprawnego indeksowania cytowań w bazach takich jak Google
Scholar i opartym na niej programie Publish or Perish
Zasady tworzenia bibliografii końcowej:
- tytuły czasopism, monografii, prac zbiorowych – kursywą;
- pełny zakres stron cytowanego tekstu;
- brak skrótów poprzedzających numer tomu czasopisma (vol./t.), oraz stron (s./p.);
- jedynie miejsce wydania, bez nazwy wydawnictwa;
- skrót red. dla redaktora/redaktorów (w tekstach obcojęzycznych Hrsg. lub ed/eds)
- użycie przecinka tylko przed numerem stron, po (red.) w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej oraz w
przypadku więcej niż dwóch autorów; w pozostałych sytuacjach oddzielamy części zapisu za pomocą
kropki;
- Inicjały autorów po nazwisku, jedynie w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej inicjały
redaktora/redaktorów przed nazwiskiem;

- w przypadku kilku prac tego samego autora na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane za
każdym razem, po nim występuje data publikacji;
- w przypadku cytowania tekstu z pracy zbiorowej jej tytuł poprzedzamy skrótem W:
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personalny. Szczecin.
Kwiatkowski K. 2011. Motywy biblijne na niderlandzkich talerzach fajansowych z badań kwartału IX w
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Perpektiven der Neuzeitarchäologie in Norddeutschland. Universitätsforschungen zur
prähistorischen Archäologie 213. Bonnm 173-179.
Majewski M. 2013. Pilgerzeichen auf Glocken in hinterpommerschen Kirchen. W: H. Kühne, L.
Lambacher, J. Hrdina (red.), Wallfahrer aus dem Osten Mittelalterliche Pilgerzeichen
zwischen Ostsee, Donau und Seine. Frankfurt, 51-68.
Rogosz R. 2000. Stargard wczesnośredniowieczny. W: M. Majewski (red.), Dawny Stargard. Miasto i
jego mieszkańcy. Szczecin, 19-31.
Romanowicz P., Zyśko A. 2012. Średniowieczna ceramika naczyniowa. W: K. Kwiatkowski (red.),
Archeologia Stargardu, tom 1. Badania zachodniej części kwartału V. Stargard, 89-109.
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Prosimy o zapisywanie pełnych tytułów czasopism i publikacji źródłowych, ewentualne skróty
zostaną wprowadzone przez redakcję w sposób jednolity dla całej publikacji. Numery tomów proszę
zapisywać liczbami arabskimi, a kolejnych zeszytów w nawiasie – np. Archeologia Polski 28 (1).
Sposób cytowania i zapisu archiwaliów
przykładowe cytowanie: APS RiS, 904, 276; APS AmS, 1581a;
zapis bibliograficzny:

Archiwum Państwowe w Szczecinie (APS)
Akta miasta Stargardu (AmS)
Stargardsches Häuser-Kataster von 1627 und 1696.

1581a

Rękopisy i Spuścizny (RiS)
904

Bürgerbuch Magistrat zu Stargard 1454-1821.

Sposób zapisu stron internetowych
przykładowe cytowanie: ŚLUSARCZYK
zapis bibliograficzny:
W. Ślusarczyk, Pieniądz w kulturze. Między sacrum a profanum, [dostęp: 17 września 2014],
<http://muzeum.bydgoszcz.pl/wystawy/id,70,0,0,Pieniadz-w-kulturze-Miedzy-sacrum-aprofanum>.

RYCINY:
- ryciny dopasowane do formatu B5
- ryciny ilustrujące tekst prosimy zeskanować w trybie skala szarości (8 bitów) lub kolor (24 bity) w
rozdzielczości minimum 300 dpi i zapisać jako mapę bitową w formacie TIF lub jako jpg czy cdr.
- ryciny należy zaopatrzyć w czytelną skalę
- wszystkie ilustracje prosimy opisać jako ryciny (ryc. 1, 2, 3, itd.), a numery poszczególnych rycin
powinien stanowić nazwę kolejnych plików graficznych;
- ryciny należy numerować w kolejności pojawienia się odsyłaczy w tekście;
- w tekście kolejne ryciny należy przytaczać następująco: ryc. 1:1, 3 (gdy różne obiekty na jednej rycinie)
lub ryc. 1:1-3 (gdy kolejne obiekty na rycinie);
- wszystkie ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy, umieszczone w oddzielnym dokumencie.
W podpisie pod ryciną podać należy także autora rysunku lub zdjęcia (np.: rys. H. Bona lub fot. A.
Janowski)
W przypadku gdy rycina była już wcześniej publikowana należy podać skąd została zaczerpnięta np.:
(Ryc. 1. Pień, ... wg Brutzer 1942, ryc. 19).

