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Problematyka
Kultura i jej wytwory; ontologia artefaktów; metodologia badań literaturoznawczych i kulturoznawczych; teoria; literaturoznawstwo porównawcze; tendencje
w kulturze/literaturze; związki interdyscyplinarne; pogranicza kultury/literatury
i filozofii, antropologii, socjologii etc.; zmiany paradygmatów; trendy i konteksty;
syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze – oraz obszary zbliżone.

Polityka wydawnicza
Z wyjątkiem tekstów zamawianych oraz nowych i pierwszych tłumaczeń
tekstów obcojęzycznych „Er(r)go” nie drukuje tekstów uprzednio publikowanych.
Przedruki są dopuszczalne w numerach tematycznych, jeżeli tekst jest szczególnie
istotny merytorycznie dla całościowej koncepcji numeru. Nadesłane teksty podlegają
procedurze podwójnie anonimowej recenzji (double-blind peer review), której wynik
decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu tekstu do publikacji. Redakcja nie zwraca
materiałów nieprzyjętych do druku ani niezamówionych.

Forma tekstu
1. Teksty należy nadsyłać przez system OJS w edytowalnym formacie (DOC,
DOCX lub RTF – nie: PDF). W tym celu należy wejść na stronę www.errgo.pl, zalogować się do systemu jako „Autor”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
2. Zasady formatowania tekstu są następujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interlinia: podwójna
marginesy: 3 cm (lewy, prawy, górny i dolny)
font: Times New Roman CE, 12 punktów
wcięcie akapitu: 1,25 cm
justowanie: obustronne
cytat blokowy: minimum trzy linie, interlinia pojedyncza, bez cudzysłowu, wcięcie
bloku – 1,25 cm, odstęp od tekstu głównego – jedna linia z góry i z dołu, stopień pisma
9,5 punktu
cytat w cytacie blokowym: cudzysłów podwójny („Tekst”)
cytat w tekście: maksimum trzy linie – cudzysłów podwójny
cytat w cytacie w tekście: odwrócony cudzysłów francuski („Tekst »tekst« tekst”.)
wyrazy użyte w specjalnym sensie: cudzysłów podwójny
motto: maksimum 1/5 strony, wyłącznie pod głównym tytułem
tytuł artykułu: maksimum trzy linie
śródtytuły: maksimum dwie linie, nagłówki nienumerowane
wyróżnienia: wyłącznie kursywą (nie: rozstrzelenie, nie: pogrubienie)
elipsa: […]
przecinki i kropki: za cudzysłowem („Tekst »tekst« tekst”.)
odsyłacze przypisu: przed znakiem przestankowym („Tekst »tekst« tekst”  1.)
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3. Wszelkie ryciny i ilustracje zamieszczone w tekście należy nadesłać także
przez system OJS jako „pliki pomocnicze”, w rozdzielczości minimum 300 dpi.
Do ilustracji należy dołączyć licencję właściciela praw autorskich na wykorzystanie
materiału w druku i w wersji online lub, w przypadku materiałów na licencjach
otwartych, określenie typu licencji i wskazanie źródła.
4. Przypisy należy przygotować w formie przypisów dolnych, wedle niżej
podanych wskazówek i przykładów:
•
Książka: Imię Nazwisko autora, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, wydawca,
miejsce wydania rok wydania, s. strony.
Rozdział w książce zbiorowej: Imię Nazwisko autora, Tytuł rozdziału, w: Tytuł
•
książki lub tomu zbiorowego, red. Imię Nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania
rok wydania, s. strony.
Artykuł w periodyku: Imię Nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”
•
rok wydania, tom, numer, s. strony.
Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online: Imię
•
Nazwisko autora, Tytuł artykułu lub postu, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, tom, numer,
<http:/ www.xxx.xxxx.xxx> (data dostępu).
Hasło encyklopedyczne lub słownikowe: „Hasło”, w: Tytuł encyklopedii lub słownika,
•
red. Imię Nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
•
Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego: „Hasło”, w: Tytuł encyklopedii
lub słownika <http:/ www.xxx.xxxx.xxx> (data dostępu).
Wiersz lub rozdział w ksiażce jednego autora: Imię Nazwisko autora, Tytuł wiersza
•
lub rozdziału, w: Tytuł tomu poetyckiego, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
•
Film: Tytuł filmu, reż. Imię Nazwisko reżysera, dyst. Nazwa dystrybutora, kraj,
rok premiery.
•
Cytat za innym autorem: Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię
Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony, cyt. za: Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce
wydania rok wydania, s. strony.
•
Kolejne przypisy: Nazwisko autora, skrócony tytuł artykułu… lub książki…, s. strony.

5. Przykłady
•
Książka: Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. Renata Lis, Wydawnictwo
KR, Warszawa 1996, s. 30–31.
Rozdział w książce zbiorowej: Robert Cieślak, Od Grünewalda do Bacona. Gra o tożsa•
mość w poezji Tadeusza Różewicza, w: Ponowoczesność a tożsamość, red. Bożena Tokarz
i Stanisław Piskor, Wydawnictwo OK SPP, Katowice 1997, s. 86–87.
Artykuł w periodyku: Ewa Szczęsna, Tożsamość hybrydyczna, „Er(r)go” , 2004,
•
2/2004, nr 9, s. 10–11.
Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online:
•
Artur Wolski, Nauka i przemyślenia, „Forum Akademickie” 1/2006 <http://forumakademickie.pl/fa/2006/01/nauka-i-przemyslenia/> (12.02.2007).
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•
Hasło encyklopedyczne lub słownikowe: „Rozum”, w: Słownik synonimów, red. Andrzej
Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1993, s. 115–116.
•
Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego: „Absolut” , w: Powszechna
Encyklopedia Filozofii <http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/absolut.pdf> (10.10.2007).
•
Wiersz lub rozdział w książce jednego autora: Maria Korusiewicz, Vermeer (1658),
w: Majolika, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2012, s. 5.
•
Film: The Pillow Book, reż. i scen. Peter Greenaway, dyst. Lions Gate Films, Francja–Holandia–Wielka Brytania, 1996.
•
Cytat za innym autorem: Kurt Vonnegut, Jr., Rzeźnia numer pięć, przeł. Lech
Jęczmyk, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1996, s. 14, cyt. za: Jolanta Misiarz, Jeszcze kilka słów na temat masakry. Filozofia egzystencjalna w Rzeźni numer pięć, w: Szkice
o literaturze i kulturze amerykańskiej, red. Teresa Pyzik, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2001, s. 71.
•
Kolejne przypisy: Kurt Vonnegut Jr., Rzeźnia…, s. 22.; Vonnegut, s. 132

6. Nie stostujemy skrótów: „ibid./ibidem”; „op.cit.”; „tamże”; „tegoż”.
7. Skrót: „Zob.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest poszerzenie podawanych informacji. Skrót „Por.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest komparatywne lub kontrastywne zestawienie podawanych informacji z innym źródłem.
8. Do każdego tekstu prosimy dołączyć jednoakapitowe streszczenie w języku
angielskim i polskim (wraz z tytułem w języku angielskim i słowami kluczowymi
w obu językach) – objętość ok. 200 słów.

Zastrzeżenie
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania pewnych modyfikacji tekstu
nie naruszających merytorycznej strony opracowania. Redakcja zastrzega sobie
prawo do przedruków tekstu w numerach rocznicowych „Er(r)go”.

Korespondencja
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Wojciech Kalaga, „Er(r)go”, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych,
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 41–205 Sosnowiec,
tel./faks: 32 36 40 892, e-mail: errgo@us. edu.pl
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