
 

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 

  
  

„Przegląd Biblioteczny” drukuje materiały oryginalne i tylko takie, których 
autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach lub pracach 
zbiorowych.    

  
Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami  double-blind  peer 

review. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów 

dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej na 
podstawie jednolitego formularza. Podstawowymi kryteriami  oceny  artykułu  
są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, 

jego organizacja logiczna i forma językowa. O przyjęciu  tekstu do publikacji 
autorzy  informowani są w ciągu 6-10 tygodni od otrzymania go przez 
Redakcję.  

      
Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” uprzejmie prosi autorów o 

przestrzeganie  przedstawionych poniżej  zasad przygotowania i przesyłania 
materiałów do publikacji.  
  

  
1. Zasady ogólne  

   

Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF.  Artykuł 
nie powinien przekraczać 36 000  znaków  (ze spacjami), a recenzja, 

sprawozdanie itp. – 14 000 znaków  (ze spacjami). Teksty należy nadsyłać w  
formie elektronicznej na adres e-mail redakcji:  
przeglad.biblioteczny @uw.edu.pl   

    
Do każdego artykułu  należy dołączyć streszczenie autorskie w języku 

polskim o objętości ok. 100 wyrazów (ok. 1000 znaków) oraz zestaw 5-8 słów 
kluczowych. Streszczenie powinno zawierać następujące informacje: teza/cel 
artykułu, metody badań, najważniejsze wyniki, wnioski.   

  
Wydawnictwo SBP i Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” podpisała 
porozumienie z redakcją „The Central European Journal of Social Sciences 

and Humanities” (CEJSH) w sprawie elektronicznej publikacji streszczeń 
prac naukowych ukazujących się w „Przeglądzie Bibliotecznym”. 

Przedsięwzięcie to nie ma charakteru komercyjnego, a służyć ma 
popularyzacji polskiego dorobku naukowego. Jeśli Autor nadsyłanego do 
„PB” artykułu nie wyraża  zgody na publikację jego abstraktu w CEJSH, 

prosimy o wyraźne określenie na piśmie swego stanowiska. 
    

Autorzy artykułów proszeni są o przygotowanie odrębnej strony tytułowej, 
zawierającej tytuł artykułu, nazwisko autora oraz adres e-mail. Zgodnie z 
zasadami przeciwdziałania zjawiskom  ghostwritingu i guest authorship 

Redakcja prosi  również, aby na tej stronie ujawnione  zostały  nazwiska i 
afiliacje wszystkich osób, które  przyczyniły  się  do  powstania  artykułu,  
ich  rola  i udział w przygotowaniu publikacji (kto jest autorem koncepcji, 



 

 

założeń, metod itp. wykorzystywanych w pracy zgłoszonej do druku; 

procentowy udział w przeprowadzonych badaniach i opracowaniu artykułu).  
Redakcja zobligowana jest do poinformowania, iż  ghostwriting i guest 

authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 

przypadki muszą być przez Redakcję demaskowane, włącznie z 
powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

Redakcja prosi także o podanie informacji o źródłach finansowania 
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń  i innych 

podmiotów (financial disclosure).  

  
Na pierwszej stronie artykułu powinien być umieszczony jedynie tytuł oraz 

oświadczenie Autora/Autorów, że tekst przedstawiany redakcji „Przeglądu 
Bibliotecznego” nie był dotychczas opublikowany ani zgłoszony do publikacji  
w żadnym  innym  czasopiśmie. Jeśli tekst był prezentowany na konferencji, 

należy podać jej szczegółowe dane wraz z ewentualnymi informacjami o 
publikacji materiałów konferencyjnych. Jeśli artykuł jest częścią 
przygotowywanej do druku książki, należy podać jej dane oraz planowany 

termin publikacji. Zapewnienie anonimowości tekstów przekazywanych do 
recenzji wymaga, aby w tekście artykułu w żadnym miejscu nie była 

umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację autora.   
  
  

2. Zasady szczegółowe opracowania artykułu  

   
Tekst  artykułu  powinien być podzielony na  nienumerowane  podrozdziały 

zaopatrzone w tytuły.  W pierwszej części zaleca się umieścić informacje 
wprowadzające w problematykę prezentowaną w artykule. W części ostatniej 

– wnioski końcowe i podsumowanie przedstawionych rozważań.  
     
Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane 

w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić 
kursywą.  

 
Fragmenty cytowane powinny być zapisane w cudzysłowie, czcionką prostą.  
    

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane w 
odcieniach szarości lub kolorystyce czarno-białej,  z zaznaczeniem ich 
miejsca w  tekście; wszystkie ilustracje powinny mieć własną numerację oraz 

tytuły.  
   

Przypisy terminologiczne lub dygresyjne powinny być umieszczone na dole 
strony  i ponumerowane  liczbami arabskimi; zaleca się ograniczenie liczby 
przypisów do niezbędnego minimum.  

    
Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii 

załącznikowej, którą należy opracować zgodnie z  zasadami  The Publication 

Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. W razie 



 

 

wątpliwości i w przypadkach nieujętych w tych wskazówkach należy odwołać 

się do oryginalnego tekstu zasad APA, 7th Edition. 
 

W artykułach napisanych w języku polskim stosuje się skróty polskie (“w”, 
“s.”, “Red.”, “i in.” itd.), natomiast w przypadku prac przygotowanych w 
języku angielskim – angielskie (“in”, “p.”, “pp.”, “Ed.” lub “Eds.”, “et al.” itd.). 

 
Odesłanie w tekście umieszcza się w nawiasie okrągłym wg poniższych 
zasad.  

 
Ogólne powołania na literaturę w tekście należy podawać w formie:  

   
- odesłanie do jednego dzieła: (Dembowska, 1991), (Taradejna & Taradejna, 
2003) lub (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. 

Kopernika, 1976); 
  

-  odesłanie do kilku dzieł:  (Abramowicz, 2001; Kowalski, 1990, 1995)  lub  
(Berners-Lee et al., 2001; Jankowska & Majewski, 2004; Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1976).   

 
Odwołania do określonych stron cytowanych tekstów należy podawać w 
formie: (Augustyniak, 2004, s. 15), (Taradejna & Taradejna, 2003, s. 231-

233) albo (Stoltz et al., 2018, p. 17). 
 

  
Opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł należy umieścić na końcu 
tekstu w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym  autorów. Prace 

zbiorowe należy umieszczać pod nazwiskiem redaktora. Jeśli brak w źródle 
nazwy autora lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu 

umieszcza  się  tytuł. Opisy prac tego samego autora powinny być 
uporządkowane  według chronologii wstępującej, a w każdym z nich należy 
powtórzyć nazwisko i inicjał imienia (imion) autora. Prace tego samego 

autora opublikowane w tym samym roku należy oznaczać wg zasady: 
Dembowska, Maria  (1976a), Dembowska, Maria (1976b), itd.  
W opisach należy podać inicjały imion. W przypadku stron WWW bez 

podanej nazwy autora jako hasła opisu należy użyć nazwy instytucji, do 
której należy witryna WWW. Należy uwzględnić nazwy wszystkich wydawców, 

rozdzielone średnikiem, w kolejności, w jakiej zostali wymienieni w książce.  
Numer DOI, poprzedzony nazwą protokołu (http://), ew. adres URL należy 
podać na końcu opisu. Po numerze DOI lub URL opis nie kończy się kropką. 

Nie należy podawać nazw naukowych baz danych (EBSCO, Proquest itd), z 
których pochodzą artykuły. 
W przypadku stron WWW należy podać możliwie jak najdokładniejszą datę. 

Jeśli opisywane źródło nie zostało zarchiwizowane lub zawiera często 
zmieniającą się treść, należy podać datę dostępu do źródła. 

 
Przykłady redagowania opisów bibliograficznych przedstawiono poniżej.  
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Po przyjęciu artykułu do druku autorzy  proszeni  są o przesłanie  swojej 

fotografii  o dobrej rozdzielczości  (elektronicznie,  w  formie  pliku JPG lub 
TIF)  oraz  krótkiej  informacji biograficznej (do 70 słów), która powinna 
zawierać następujące  elementy:  tytuł/stopień  naukowy lub zawodowy 

autora, numer ORCID, aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko; 
specjalności naukowe lub zawodowe, najważniejsze publikacje (max. 3).  

       
Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie są opracowane zgodnie z 
powyższymi wskazówkami  i zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz 

wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Redakcja nie zwraca 
przesłanych materiałów.  
  

  


