
Wskazówki dla Autorów

1. „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” zamieszcza artykuły z dyscyplin
humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, preferu-
jąc prace o charakterze interdyscyplinarnym – z pogranicza różnych
dziedzin i specjalności naukowych (przyrodniczych, humanistycznych
i społecznych), ukazujące ich związki i współzależności, a także aksjologicz-
ne i filozoficzne uwikłania badań naukowych.

2. Oprócz artykułów, redakcja przyjmuje do druku recenzje dzieł i czasopism
oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sym-
pozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za
granicą).

3. Redakcja przyjmuje teksty opracowane komputerowo, zapisane na dyskiet-
ce, ale łącznie z wydrukiem. Redakcja traktuje jako wiążącą wydrukowaną
wersję tekstu. Należy podać nazwę i wersję edytora, w którym opracowano
tekst (np. Word 5.0, WordPerfect 5.1, ChiWriter 4.1) oraz sposób kodo-
wania polskich znaków. Wydawnictwo preferuje edytor Word.

4. Strona znormalizowanego wydruku, zarówno tekstu autorskiego, jak
i przypisów oraz streszczenia, powinna zawierać 30 wierszy, z których
każdy powinien mieć około 60 znaków pisarskich, wliczając odstępy mię-
dzywyrazowe. Wydruk powinien być jednostronny, z podwójną interlinią
na białym papierze maszynowym formatu A-4. Z lewej strony pozostawia
się 35-40 mm marginesu.

5. Wydruk prosimy dostarczać w jednym egzemplarzu. Liczba odręcznych
poprawek nie powinna przekroczyć pięciu na jednej stronie.

6. Do artykułów prosimy dołączyć krótkie (do 1/2 strony maszynopisu)
streszczenie i słowa kluczowe po polsku i w języku angielskim oraz
angielskie tłumaczenie tytułu.

7. Przypisy w tekście prosimy numerować kolejno w całym artykule i zamie-
szczać u dołu strony. W opisie cytowanej pozycji należy podać: autora, tytuł
(red. przy pracy zbiorowej, tytuł, rok i nr czasopisma) wydawnictwo,
miejsce wydania, rok wydania, strony.

8. Wszelkiego typu podkreślenia autorskie o charakterze adiustacyjnym pro-
simy zaznaczać miękkim czarnym ołówkiem tylko na egzemplarzu wy-
druku. Kursywę zaznacza się wężykiem, s p a c j ę – linią przerywaną, druk
półgruby – linią ciągłą.

9. Prosimy o podanie na oddzielnej kartce dokładnego adresu, numeru
telefonu, stopnia naukowego oraz placówki, którą Autor reprezentuje.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji redakcyjnej. Autor ma obowią-
zek przeprowadzenia dokładnej korekty i zwrócenia jej w określonym
czasie.

11. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
12. Teksty z dyskietką proszę przesyłać pod adresem:

Instytut Filozofii UWM
10-725 Olsztyn, ul. K. Obitza 2

tel./fax 0.... (89) 523-34-89


