
Załącznik nr 2 do regulaminu i zasad publikacji w internetowym czasopiśmie naukowym „Kwartalnik 

Nauk o Mediach” 

 

 
 

Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji 

w czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Mediach": 

1. Redakcja „Kwartalnika Nauk o Mediach" przyjmuje teksty o charakterze wyłącznie 

naukowym, nie publikowane wcześniej w innym piśmie z zakresu nauk o mediach (redakcja 

dopuszcza publikację przedruków, bądź też tłumaczeń pionierskich i tekstów bardzo 

znaczących dla nauk  

o mediach, za zgodą autora lub redakcji pisma, w którym został on wydrukowany). 

2. Publikując artykuł na stronie KNM, autor zgadza się na to, że zostanie on objęty licencją 

Creative Commons Uznanie Autorstwa -Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-

SA3.0PL). 

3. Do publikacji przyjmowane są artykuły naukowe, studia przypadku, raporty z badań, recenzje, 

komunikaty i sprawozdania. 

4. Język artykułów to: polski i angielski. 

5. Maksymalna objętość dla artykułu to 45 tys. znaków; dla recenzji, sprawozdań, komunikatów 

do 9 tys. Redakcja ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwiększyć ww. limity. 

6. W tekście właściwym nie stosujemy żadnych stylów, wyróżnień (podkreślenia, pogrubienia, 

kursywa). Wyjątkiem są pogrubione tytuły i śródtytuły oraz wskazane niżej wyjątki. 

Wyjątkowo również tytuły książek podawane w tekście wyróżniamy kursywą. 

7. Czcionka w tekście to Times Roman, 12 pkt, brak dzielenia wyrazów, tekst wyjustowany, 

interlinia 1,5 pkt. Wszystkie marginesy 2,5 cm. 

8. Oddajemy tekst o następującej strukturze: 
 

Wyrównane do lewej strony: 

Stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja autora, autorów  

(wiersz odstępu) 

 

Tytuł artykułu - do lewej strony 
 

(wiersz odstępu) 
 

Streszczenie po polsku - poprzedzone wyrażeniem „Streszczenie:", pogrubione  

Słowa kluczowe po polsku - poprzedzone wyrażeniem „Słowa kluczowe:" - powyższe jedynie 

wówczas, gdy artykuł jest pisany w języku polskim  

Streszczenie po angielsku - poprzedzone „Summary:" – zawsze 

Słowa kluczowe po angielsku - poprzedzone „Key words:" - zawsze 
 

(wiersz odstępu) 
 

Tekst właściwy, wyjustowały. Tytuły podrozdziałów należy oznaczyć liczbami rzymskimi 

oraz wyróżnić pogrubioną czcionką, wyrównać do lewej strony, przed i po tytule - wiersz 

odstępu. 
 



Bibliografía, poniżej tekstu, tytuł „bibliografia" pogrubiony, całość wyrównana do lewej 

strony. Treść oddzielona od tytułu wierszem odstępu. Kolejne pozycje wyróżnione znakiem 

wyliczenia - kropki. Należy usunąć hipertekst ze spisu literatury. 

       (wiersz odstępu) 

 

  Biogram zaraz po bibliografii, tytuł pogrubiony, całość wyrównana do lewej strony. Treść 

oddzielona od tytułu wierszem odstępu. Wymienić stopień naukowy, imię i nazwisko (w tej  

kolejności) i wyróżnić pogrubieniem, następnie po znaku „ - " wymienić najważniejsze 

informacje o autorze podzielone przecinkami, na końcu po przecinku podać mail do autora  

w formie hipertekstu 

9. Obowiązuje stosowanie przypisów wewnątrztekstowych. Zalecany format dla artykułów języku 

angielskim to APA 6th lub Citavi Default Style. W języku polskim Citavi Default Style (Polish). 

Ostatnie dwa z wymienionych zostały opracowane przez twórców menedżera bibliografii Citavi, 

dostępnego - zarówno w wersji bezpłatnej jak i odpłatnej - pod adresem http://www.citavi. com/pl/ 

10. Tabele, ryciny, schematy, rysunki, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach. Grafika 

wektorowa w formacie CDR, EPS, grafika rastrowa w formacie TJJF, JPG. 

 

 


