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„STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE” – INSTRUKCJA REDAKCYJNA

Czasopismo prowadzi nabór tekstów w trybie ciągłym, a do numerów tematycznych –
zgodnie
z
harmonogramem
zamieszczonym
na
stronie:
https://journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/index.
Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji w dziale „Rozprawy” lub „Materiały z terenu”
powinna wynosić od 12 do 17 stron znormalizowanego wydruku, w dziale „Sprawozdania
i recenzje” – maksymalnie 8 stron znormalizowanego wydruku.
Tekst powinien być zapisany w pliku edytora Word, LibreOffice Writer lub OpenOffice
Writer, z zachowaniem parametrów: format A4, marginesy 2,5 cm każdy, strony opatrzone
numerami w dolnej stopce, czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza. Nowy
akapit należy rozpoczynać od wcięcia (1 cm).

OPRACOWANIE W JĘZYKU POLSKIM
Wymagane elementy opracowania
Punkty 1f–1i, 3 nie dotyczą sprawozdań ani recenzji.

1. Informacje wprowadzające, zamieszczone na pierwszej stronie opracowania, w
następującej kolejności:
a) imię i nazwisko autora
b) pełna nazwa ośrodka, który autor reprezentuje
c) ORCID

1

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities
Instytutu Nauk o Kulturze / Institute of Culture Studies

ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
tel.: (+48) 33 854 6150, fax.: (+48) 33 854 6101

e-mail: seia@us.edu.pl
journals.us.edu.pl

d) tytuł opracowania
e) opcjonalnie: tytuł opracowania w tłumaczeniu na język angielski
f) abstrakt w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 700 znaków, licząc ze spacjami)
g) opcjonalnie: słowa kluczowe w tłumaczeniu na język angielski
h) słowa kluczowe w języku polskim (maksymalnie 5 słów)
i) w pierwszym przypisie dolnym (oznaczonym gwiazdką*, z odnośnikiem po tytule
artykułu): informacja o źródłach finansowania badań przedstawionych w opracowaniu (pełna
nazwa grantu lub grantów, badań statutowych, z dokładnymi nazwami instytucji
finansujących badania, czas realizacji itd.).
2. Tekst główny.
3. Bibliografia.
4. Biogram w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim (stopień naukowy, miejsce
pracy, obszar zainteresowań naukowych, najważniejsze publikacje, adres e-mail). Podanie
biogramu jest jednoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie. Redakcja zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia w biogramie niemerytorycznych zmian.
Cytaty
Cytaty krótkie ujmuje się w cudzysłów i zamieszcza w ciągu tekstu wywodu odautorskiego.
Cytaty obszerne (liczące powyżej 40 słów) zapisuje się jako tzw. cytaty blokowe, czyli: bez
cudzysłowu, jako odrębne akapity, złożone mniejszą czcionką (11 pkt.), z jednowierszowym
odstępem przed cytatem i po nim.
W uzasadnionych przypadkach jako cytaty blokowe można zapisać cytaty krótkie.
Podając cytat z publikacji obcojęzycznej, a w tłumaczeniu własnym, należy zamieścić
stosowną informację.
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Wprowadzając w cytacie wyróżnienie, należy zamieścić stosowną informację.
Opuszczenie w cytacie oznacza się wielokropkiem w nawiasie kwadratowym. Przed
nawiasem lub po nim należy wstawić znak interpunkcyjny, zgodnie ze źródłem:
plan tygodniowy […], jak również miesięczny
przede wszystkim komunikacji. […] W początkowym okresie
nie stwierdzono […]. Naukowcy

Znaki pisma niełacińskie
Alfabety cyrylickie:
– w opisach bibliograficznych należy stosować zapis za pomocą alfabetu danego
języka; dodatkowo nazwisko lub nazwiska rozpoczynające opis bibliograficzny należy
podać w transkrypcji:
[Bełowa O.W.] Белова О.В., 2001, Славянский бестиарий. Словарь названий и символики, Индрик,
Мoсква.

– w odsyłaczach nazwiska należy podawać tylko w transkrypcji:
(Bełowa, 2001: 34)

– w tekście odautorskim należy stosować zapis w transkrypcji; w uzasadnionych
wypadkach można podać równocześnie zapis oryginalny;
– obowiązują zasady transkrypcji zawarte słowniku ortograficznym języka polskiego
PWN, dostępne online pod adresem: https://sjp.pwn.pl/zasady/Transliteracja-itranskrypcja-slowianskich-alfabetow-cyrylickich;629693.html.
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Pozostałe systemy pisma:
– zarówno w opisach bibliograficznych, jak i w tekście odautorskim należy stosować
zapis w transliteracji; w uzasadnionych wypadkach można podać równocześnie zapis
oryginalny;
– tablice transliteracyjne dotyczące alfabetów greckiego i hebrajskiego są dostępne na
stronie NUKAT: https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/transliteracja.
Odsyłacze bibliograficzne – wytyczne ogólne
W SEiA źródła wskazuje się za pomocą odsyłaczy bibliograficznych wewnątrztekstowych, w
formacie: (autor, rok: numer strony). Podstawą sporządzania odsyłaczy jest bibliografia.
Odwołania do strony lub stron podaje się po roku publikacji, po dwukropku:
(Święch, 2005: 46, 58–59)

Nazwiska autorów lub redaktorów jednej publikacji oddziela się przecinkiem:
(Clifford, Marcus, 1986: 178)

Odwołania dotyczące poszczególnych autorów oddziela się średnikiem. Publikacje
przywołuje się w kolejności chronologicznej:
(Święch 2005, 2009a, 2009b; Pisarek et al., 2017)

Jeśli nazwisko występuje w tekście wywodu, to w nawiasie podaje się tylko rok publikacji
i odwołanie do strony lub stron:
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Katarzyna Trzeciak (2018: 168) dostrzega w tej analizie nawiązania do myśli Jacques’a Rancière’a.

W odsyłaczach nie stosuje się odwołań „ibidem”, „tamże”, „idem”, „tegoż” itp.
Bibliografia – wytyczne ogólne
Bibliografia może zawierać wyłącznie pozycje przywołane w opracowaniu.
Opis bibliograficzny publikacji sporządza się na podstawie jej strony tytułowej. Informacje,
które są zawarte w publikacji, podaje się w języku oryginału (np. „ed.”, „eds.”, Hrsg.”,
„vol.”, „Teil”, „Bd.”, „no.”, „Nr.”).
W wypadku publikacji zwartych należy podać informację o wydawcy.
Jeśli w publikacji nie podano informacji o roku wydania, miejscu wydania, wydawcy, należy
to zaznaczyć, stosując skróty łacińskie, odpowiednio: „s.a.”, „s.l.”, „s.n.”.
Numerację odnoszącą się do tomów, części, zeszytów, numerów czasopisma itp. zapisuje się
zawsze cyframi arabskimi, niezależnie od zapisu źródłowego.
W tytułach angielskojęzycznych (z wyjątkiem tytułów czasopism) dużymi literami zapisuje
się tylko te słowa, w których przypadku taki zapis wynika z zasad ortografii (np. na początku
zdania, w nazwach własnych):
Does meat come from animals? A multispecies approach to classification and belonging in Highland
Guatemala

Jeśli publikacji został nadany DOI, to należy go podać (w formie hiperłącza, jak ostatni
element opisu bibliograficznego, kończąc kropką):
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Yates-Doerr E., 2015, Does meat come from animals? A multispecies approach to classification and
belonging in Highland Guatemala, „American Ethnologist”, vol. 42, no. 2, s. 309–323,
https://doi.org/10.1111/amet.12132.

Opisy bibliograficzne publikacji tego samego autora szereguje się chronologicznie. Jeśli
publikacje ukazały się w tym samym roku, to do roku wydania kolejnych publikacji
uszeregowanych alfabetycznie dodaje się kolejne litery alfabetu:
Święch J., 2005, Tajemniczy świat wiatraków, Łódź, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Święch J., 2009a, Czy maszyny mają duszę? Rzecz o personifikacji młynów wietrznych, w: Problemy
muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. Międzynarodowa Konferencja
Konserwatorska, temat: Konserwacja zachowawcza i kreacja konserwatorska zabytków techniki,
Szreniawa, 14–15 października 2008, Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego, s. 11–21.
Święch J., 2009b, Współczesne problemy kolekcjonerstwa w muzealnictwie etnograficznym, „Etnografia
Nowa”, nr 1, s. 45–52.

Podstawowe wzory odsyłaczy i opisów bibliograficznych
Książka autorska:
(Sulima, 2000: 158–159)
Sulima R., 2000, Antropologia codzienności, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praca pod redakcją:
(Clifford, Marcus, 1986: 178–179)
Clifford J., Marcus G.E., eds., 1987, Writing culture. The poetics and politics of ethnography, California,
University of California Press.

Opracowanie zamieszczone w książce (w opisie w bibliografii należy podać zakres stron):
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(Blaxter, 1976: 121)
Blaxter M., 1976, Social class and health inequalities, w: C. Carter, J. Peel, eds., Equalities and
inequalities in health, London, Academic Press, s. 120–135.

Opracowanie zamieszczone w czasopiśmie (w opisie w bibliografii należy podać zakres
stron):
(Robotycki, 2011: 41)
Robotycki C., 2011, Ludowe i amatorskie pisanie o historii, „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa.
Antropologia kultury – etnografia – sztuka”, nr 1 (292), s. 40–44.

Tekst w dzienniku:
(Radziwinowicz, 2020)
Radziwinowicz W., 2020, Ormianie przegrali wojnę, „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada.

Tekst opublikowany na stronie internetowej (jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to
należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz daty dostępu):
(Bafia, 2018)
Bafia S., 2018, 17 marca, Konne wyścigi góralskich kumoterek na liście niematerialnego dziedzictwa
kultury, Polska Agencja Prasowa, https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1333611,konne-wyscigigoralskich-kumoterek-na-liscie-niematerialnego-dziedzictwa-kultury.html [dostęp: 14.02.2021].

Praca dyplomowa:
(Jawoszek, 2011: 33)
Jawoszek A., 2011, „Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe”, praca doktorska, opieka nauk.
D. Gil, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

7

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities
Instytutu Nauk o Kulturze / Institute of Culture Studies

ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
tel.: (+48) 33 854 6150, fax.: (+48) 33 854 6101

e-mail: seia@us.edu.pl
journals.us.edu.pl

Autor/redaktor – przypadki szczególne:
– autorów/redaktorów więcej niż trzech:
(Pisarek M. et al., 2017: 388)
Pisarek M. et al., 2017, Żywność tradycyjna i regionalna jako motyw przewodni plenerowych imprez
kulinarnych na Podkarpaciu, w: D. Orłowski, red., Przestrzeń turystyki kulturowej, Warszawa, Wyższa
Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 373–390.

– brak informacji o autorze/redaktorze:
(Nowruz, 2013)
Nowruz, the Iranian New Year, 2013, PAAIA – Public Affairs Aliance of Iranian Americans.
www.paaia.org/CMS/Data/Sites/1/PDFs/nowruz-2013-presentation.pdf [dostęp: 22.04.2016].

Materiały audiowizualne:
(Śmierć jak kromka chleba, 1994)
Śmierć jak kromka chleba [film], 1994, reż. K. Kutz, Polska, Społeczny Komitet Realizacji Filmu
Fabularnego o Tragedii w Kopalni „Wujek”, Studio Filmowe Tor, Telewizja Polska.

Akt prawny, dokument:
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół. Dz.U. 2014, poz. 803.

Materiały archiwalne:

8

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities
Instytutu Nauk o Kulturze / Institute of Culture Studies

ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
tel.: (+48) 33 854 6150, fax.: (+48) 33 854 6101

e-mail: seia@us.edu.pl
journals.us.edu.pl

Opisy bibliograficzne materiałów archiwalnych należy wyodrębnić i zamieścić przed
bibliografią.
Jeśli dokument nie posiada paginacji, zamieszcza się informację: s.p.
Wzory:
– pierwszy odsyłacz:
(Archiwum Diecezjalne w Gdańsku [dalej: ADG], sygn. KM/78: 98)
(archiwum własne [dalej: AW], R1: 3)
(Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu [dalej: APTLW], nr inw. 329: s.p.)

– kolejny odsyłacz:
(ADG, sygn. KM/79: 54)
(AW, R24: 6)
(APTLW, nr inw. 329: s.p.)

– opisy bibliograficzne:
Archiwum Diecezjalne w Gdańsku, księgi metrykalne:
– sygn. KM/78, śluby, Strzelno, 1885–1944, t. 12;
– sygn. KM/79, śluby, Strzelno, 1944–1960, t. 1.
Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, transkrypcje
wywiadów z badań własnych, sygn. 13584–13587, 13589–13591, 13593, 13594.
Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu, nr inw. 329, I. WebersfeldChruścielowa, „Pies w wierzeniach ludowych”.
Archiwum własne autora, transkrypcje wywiadów z badań własnych:
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– R 1, Iwan P., 57 lat, Wierchowina (gospodarz);
– R 2, Maria P., 55 lat, Wierchowina (gospodyni);
…
– R 35, Sasza, 50 lat (watah, połonina Kręta).

Materiał ilustracyjny
Fotografie, ilustracje, wykresy itp. należy zamieścić w odpowiednim miejscu w artykule,
opatrując podpisem, według wzoru (jeśli źródłem jest publikacja itp., należy podać pełny opis
bibliograficzny; pozycję należy wpisać również do bibliografii):
Fot. 1. Obozowisko Pasztunów, zachodni Pakistan (fot. J. Stolarski, lipiec 2005)
Il. 1. Tradycyjny strój zamężnej Pasztunki
Źrodło: K. Wolski, 1978, Pakistan. Dzieje ziemi i państwa, Warszawa, Książka i Wiedza, s. 57.
Wykres 1. Język matczyny respondentów
Źródło: Opracowanie własne.

Należy podać także ewentualne pozostałe informacje, których zamieszczenia wymaga
właściciel praw autorskich i pokrewnych do danego materiału.
Fotografie, ilustracje itp. należy przekazać jako osobne pliki, w formacie: .jpg, .gif, .bmp,
.png lub .tif. Pliki powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi (przy wymiarze w skali
1:1, tzn. jeśli na potrzeby publikacji zdjęcie ma być powiększone, rozdzielczość powinna być
odpowiednio większa).
Wykresy należy przekazać jako osobne pliki, w formacie np. docx, .xls, .xlsx. Plik powinien
być edytowalny (musi zawierać metadane).
Prawa autorskie
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Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie i przekazanie Redakcji SEiA pozwolenia na
publikację zamieszczonych w swoim opracowaniu materiałów ilustracyjnych objętych
zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (por. oświadczenie autora
opracowania:
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/oswiadczenie_autoraartykul_w_czasopismie-cc.pdf; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083).
Złożenie tekstu do druku oznacza zgodę na druk bez otrzymania honorarium autorskiego.
Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tekstu do druku.

OPRACOWANIE W JĘZYKU INNYM NIŻ POLSKI
Wymagane elementy opracowania
Opracowanie w języku angielskim
Punkty 1e–1g, 3 nie dotyczą sprawozdań ani recenzji.

1. Informacje wprowadzające, zamieszczone na pierwszej stronie opracowania, w
następującej kolejności:
a) imię i nazwisko autora
b) pełna oryginalna nazwa ośrodka, który autor reprezentuje
c) ORCID
d) tytuł opracowania
e) abstrakt (maksymalnie 700 znaków, licząc ze spacjami)
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f) słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów)
g) w pierwszym przypisie dolnym (oznaczonym gwiazdką*, z odnośnikiem po tytule
artykułu): informacja o źródłach finansowania badań przedstawionych w opracowaniu (pełna
nazwa grantu lub grantów, badań statutowych, z dokładnymi nazwami instytucji
finansujących badania, czas realizacji itd.).
2. Tekst główny.
3. Bibliografia.
4. Biogram (stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych,
najważniejsze publikacje, adres e-mail). Podanie biogramu jest jednoznaczne ze zgodą na
jego opublikowanie. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w biogramie
niemerytorycznych zmian.
Opracowanie w języku innym niż polski i angielski
Punkty 1f–1i, 3 nie dotyczą sprawozdań ani recenzji.

1. Informacje wprowadzające, zamieszczone na pierwszej stronie opracowania, w
następującej kolejności:
a) imię i nazwisko autora
b) pełna oryginalna nazwa ośrodka, który autor reprezentuje
c) ORCID
d) tytuł opracowania
e) tytuł opracowania w tłumaczeniu na język angielski
f) abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 700 znaków, licząc ze spacjami)
g) słowa kluczowe w tłumaczeniu na język angielski
h) słowa kluczowe w języku opracowania (maksymalnie 5 słów)
i) w pierwszym przypisie dolnym (oznaczonym gwiazdką*, z odnośnikiem po tytule
artykułu): informacja o źródłach finansowania badań przedstawionych w opracowaniu (pełna
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nazwa grantu lub grantów, badań statutowych, z dokładnymi nazwami instytucji
finansujących badania, czas realizacji itd.).
2. Tekst główny.
3. Bibliografia.
4. Biogram w języku opracowania i w języku angielskim (stopień naukowy, miejsce pracy,
obszar zainteresowań naukowych, najważniejsze publikacje, adres e-mail). Podanie biogramu
jest jednoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie. Redakcja zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia w biogramie niemerytorycznych zmian.
Cytaty
Cytaty krótkie ujmuje się w cudzysłów i zamieszcza w ciągu tekstu wywodu odautorskiego.
Cytaty obszerne (liczące powyżej 40 słów) zapisuje się jako tzw. cytaty blokowe, czyli: bez
cudzysłowu, jako odrębne akapity, złożone mniejszą czcionką (11 pkt.), z jednowierszowym
odstępem przed cytatem i po nim.
W uzasadnionych przypadkach jako cytaty blokowe można zapisać cytaty krótkie.
Podając cytat z publikacji obcojęzycznej, a w tłumaczeniu własnym, należy zamieścić
stosowną informację.
Wprowadzając w cytacie wyróżnienie, należy zamieścić stosowną informację.
Opuszczenie w cytacie oznacza się wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: […]. Przed
nawiasem lub po nim należy wstawić znak interpunkcyjny, zgodnie ze źródłem.
Znaki pisma niełacińskie
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Alfabety cyrylickie:
– w opisach bibliograficznych należy stosować zapis za pomocą alfabetu danego
języka; dodatkowo nazwisko lub nazwiska rozpoczynające opis bibliograficzny należy
podać w transkrypcji albo w transliteracji, zależnie od przyjętej zasady, np.:
[Belova O.W.] Белова О.В., 2001, Славянский бестиарий. Словарь названий и символики, Индрик,
Мoсква.

– w odsyłaczach nazwiska należy podawać tylko w transkrypcji albo w transliteracji:
(Belova, 2001: 34)

– w tekście odautorskim należy stosować zapis w transkrypcji albo w transliteracji,
zależnie od przyjętej zasady; w uzasadnionych wypadkach można podać równocześnie
zapis oryginalny;
– obowiązują zasady transkrypcji lub transliteracji odpowiednie do języka artykułu;
– w wypadku artykułu w języku angielskim obowiązują zasady transliteracji
opracowane przez American Library Association i Library of Congress, zob.
http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
Pozostałe systemy pisma:
– zarówno w opisach bibliograficznych, jak i w tekście odautorskim należy stosować
zapis w transliteracji; w uzasadnionych wypadkach można podać równocześnie zapis
oryginalny;
– obowiązują zasady transliteracji odpowiednie do języka artykułu;

14

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities
Instytutu Nauk o Kulturze / Institute of Culture Studies

ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
tel.: (+48) 33 854 6150, fax.: (+48) 33 854 6101

e-mail: seia@us.edu.pl
journals.us.edu.pl

– w wypadku artykułu w języku angielskim obowiązują zasady transliteracji
opracowane przez American Library Association i Library of Congress, zob.
http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
Odsyłacze bibliograficzne – wytyczne ogólne
W SEiA źródła wskazuje się za pomocą odsyłaczy bibliograficznych wewnątrztekstowych, w
formacie: (autor, rok: numer strony). Podstawą sporządzania odsyłaczy jest bibliografia.
Odwołania do strony lub stron podaje się po roku publikacji, po dwukropku:
(Święch, 2005: 46, 58–59)

Nazwiska autorów lub redaktorów jednej publikacji oddziela się przecinkiem:
(Clifford, Marcus, 1986: 178)

Odwołania dotyczące poszczególnych autorów oddziela się średnikiem. Publikacje
przywołuje się w kolejności chronologicznej:
(Święch 2005, 2009a, 2009b; Pisarek et al., 2017)

Jeśli nazwisko występuje w tekście wywodu, to w nawiasie podaje się tylko rok publikacji
i odwołanie do strony lub stron:
…Jan Święch (2005: 33)…

W odsyłaczach nie stosuje się odwołań „ibidem”, „tamże”, „idem”, „tegoż” itp.
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Bibliografia – wytyczne ogólne
Bibliografia może zawierać wyłącznie pozycje przywołane w opracowaniu.
Opis bibliograficzny publikacji sporządza się na podstawie jej strony tytułowej.
W artykule angielskojęzycznym, niezależnie od języka opisywanej publikacji, informacje w
opisie następujące po tytule podaje się w języku angielskim, stosując odpowiednie skróty
(np. „ed.”, „eds.”, „transl.”, „vol.”, „no.”).
W artykułach w językach innych niż angielski, informacje, które są zawarte w opisywanej
publikacji, podaje się w języku oryginału (np. „ed.”, „eds.”, Hrsg.”, „red.”, „ed.”, „transl.”,
„Übers.”, „tłum.”, „přel.”, „vol.”, „Teil”, „Bd.”, „t.”, „no.”, „Nr.”, „nr”, „č. ”).
W tytułach angielskojęzycznych (z wyjątkiem tytułów czasopism) dużymi literami zapisuje
się tylko te słowa, w których przypadku taki zapis wynika z zasad ortografii (np. na początku
zdania, w nazwach własnych):
Does meat come from animals? A multispecies approach to classification and belonging in Highland
Guatemala

Poszczególne elementy opisu oddziela się przecinkami:
Sulima R., 2000, Antropologia codzienności, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikacja zwarta – należy podać informację o wydawcy.
Praca pod redakcją – nazwiska redaktorów podaje się jako pierwszy element opisu:
Clifford J., Marcus G.E., eds., 1987, Writing culture. The poetics and politics of ethnography, California,
University of California Press.
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Publikacja niesamoistna (np. artykułu w pracy zbiorowej, czasopiśmie) – na końcu opisu
należy podać zakres stron, na których znajduje się dana publikacja.
Tekst opublikowany na stronie internetowej – jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to
należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz daty dostępu.
Jeśli w publikacji nie podano informacji o roku wydania, miejscu wydania, wydawcy, należy
to zaznaczyć, stosując skróty łacińskie, odpowiednio: „s.a.”, „s.l.”, „s.n.”.
Jeśli publikacji został nadany DOI, to należy go podać (w formie hiperłącza, jak ostatni
element opisu bibliograficznego, kończąc kropką):
Yates-Doerr E., 2015, Does meat come from animals? A multispecies approach to classification and
belonging in Highland Guatemala, „American Ethnologist”, vol. 42, no. 2, s. 309–323,
https://doi.org/10.1111/amet.12132.

Numerację odnoszącą się do tomów, części, zeszytów, numerów czasopisma itp. zapisuje się
zawsze cyframi arabskimi, niezależnie od zapisu źródłowego.
Opisy bibliograficzne publikacji tego samego autora szereguje się chronologicznie. Jeśli
publikacje ukazały się w tym samym roku, to do roku wydania kolejnych publikacji
uszeregowanych alfabetycznie dodaje się kolejne litery alfabetu:
Święch J., 2005, Tajemniczy…
Święch J., 2009a, Czy maszyny…
Święch J., 2009b, Współczesne…

W pozostałym zakresie należy stosować zasady sporządzania opisów bibliograficznych
odpowiednie do języka artykułu.
Materiał ilustracyjny
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Fotografie, ilustracje, wykresy itp. należy zamieścić w odpowiednim miejscu w artykule,
opatrując podpisem.
W wypadku materiałów nieautorskich, w podpisie należy zamieścić informację o autorstwie.
Pod podpisem należy zamieścić źródło. Jeśli źródłem jest publikacja itp., należy podać pełny
opis bibliograficzny (pozycję należy wpisać również do bibliografii). Należy podać także
ewentualne pozostałe informacje, których zamieszczenia wymaga właściciel praw autorskich
i pokrewnych do danego materiału.
Fotografie, ilustracje itp. należy przekazać jako osobne pliki, w formacie: .jpg, .gif, .bmp,
.png lub .tif. Pliki powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi (przy wymiarze w skali
1:1, tzn. jeśli na potrzeby publikacji zdjęcie ma być powiększone, rozdzielczość powinna być
odpowiednio większa).
Wykresy należy przekazać jako osobne pliki, w formacie np. docx, .xls, .xlsx. Plik powinien
być edytowalny (musi zawierać metadane).
Prawa autorskie
Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie i przekazanie Redakcji SEiA pozwolenia na
publikację zamieszczonych w swoim opracowaniu materiałów ilustracyjnych objętych
zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (por. oświadczenie autora
opracowania:
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/oswiadczenie_autoraartykul_w_czasopismie-cc.pdf; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083).
Złożenie tekstu do druku oznacza zgodę na druk bez otrzymania honorarium autorskiego.
Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tekstu do druku.
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