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WYTYCZNE DLA AUTORÓW         

 

 

Warunki formalne opublikowania artykułu 

I. Artykuły przedstawiane do redakcji muszą być utworami oryginalnymi i nie 

mogą być złożone do druku gdzie indziej Autor ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za uzyskanie zgody od innych właścicieli praw autorskich do 

wykorzystanych  materiałów.  

II. Autor wyraża zgodę na opublikowanie złożonego przez siebie tekstu oraz 

udostępnianie na różnych polach eksploatacji dzieła autorskiego bez 

przekazywania autorskich praw majątkowych przez IKŚiO PAN.  

III. Formularz oświadczenia w powyższych kwestiach do obowiązkowego 

wypełnienia znajdą Państwo w materiałach konferencyjnych. Prosimy o jego 

wypełnienie i złożenie na ręce sekretarza konferencji, p. Edyty Wolny, w dniu 

obrad. 

IV. Przygotowanie artykułu wedle zaprezentowanych poniżej zasad. 

 

 

Uprzejmie prosimy Szanownych Autorów o podzielenie swoich artykułów na 

stosowne podrozdziały, by ułatwić odbiór tekstu czytelnikom. 

 



Zasady przygotowania artykułów: 

Tekst artykułu  

Tekst artykułu w wersji elektronicznej zapisany w systemie PC/Word w 

formacie .doc/ .docx oraz, dla uniknięcia niejasności,  w wersji PDF, prosimy 

przesłać na adres: amakin@iksio.pan.pl nie później niż do 30 marca 2017 r.  

Opóźnienia w nadesłaniu przez Państwa artykułu mogą uniemożliwić wydanie 

publikacji pokonferencyjnej. 

 

Długość artykułu (wraz z ilustracjami) nie powinna przekraczać 1,5 arkusza 

wydawniczego, tj. 33 standardowych stron maszynopisu (standardowa strona 

MSS = 2000 znaków wraz ze spacjami). W przypadku użycia specjalnych 

czcionek, prosimy o dostarczenie plików właściwych czcionek. 

 

Do artykułu należy obowiązkowo dołączyć: 

- streszczenie w języku angielskim – nie więcej niż 1000 znaków  

- słowa kluczowe w języku angielskim (od 5 do 8), 

- tytuł w języku angielskim, 

- bibliografię wszystkich cytowanych prac (patrz wytyczne poniżej), 

- afiliację autora (nazwę instytucji prosimy podawać w oryginalnym brzmieniu) 

oraz adres poczty elektronicznej) 

 

ILUSTRACJE, składane w formie elektronicznej, powinny mieć następujące 

parametry: 

- fotografie (kolorowe i czarno-białe) – formaty .jpg lub .tif – 300 (max. 600) 

dpi rozdzielczości, co najmniej o wymiarach odpowiadających skali w jakiej 

będą reprodukowane, 

- bitmapy (rysunki) – formaty .jpg lub .tif – 600 (max. 1200) dpi rozdzielczości; 

co najmniej o wymiarach odpowiadających skali w jakiej będą reprodukowane, 

- rysunki wektorowe – wyłącznie w formacie .pdf. 

 

PODPISY POD ILUSTRACJE, każdej ilustracji musi towarzyszyć podpis, 

zawierający  

- krótką informację o tym co przedstawione jest na obrazku (ew. opis 

poszczególnych elementów na ilustracjach wieloelementowych), 

- informacje na temat Autora/Autorów ilustracji lub jej źródła. 
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System cytowania z tekście głównym 

 

Odnośniki bibliograficzne powinny zostać zamieszczone w przypisach dolnych 

w formie skróconej i zostać rozwinięte zgodnie z podanymi poniżej przykładami 

w bibliografii (stanowiącej wyłącznie pełny spis wszystkich prac 

wykorzystanych i  cytowanych w artykule) zamieszczonej na końcu artykułu.    

Przykłady cytowań: 

1. Książki – edycje źródeł:  

 Ibn Iyās al-Ḥanafī, Muḥammad Ibn Aḥmad. 1975. Badā'ic az-zuhūr fī 

waqā'ic ad-duhūr. Aṭ-ṭabcat al-ūlá. Ḥaqqaqa-hu wa-kataba la-hā al-

 muqaddimat Muḥammad Muṣṭafá. / Die Chronik des Ibn Ijās. 1975. Erste 

Auflage herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Mohamed 

Mostafa. Erster Teil, erster Abschnitt von Anfang des Werkes bis A.H. 

761/A.D. 1363. (Bibliotheca Islamica, 5a1). Wiesbaden: Franz Steiner 

Verlag.  

Cyt.: Ibn Iyās 1975: 25-40.   

 [Al-Bīrūnī 1974] Abu Rajhan Beruni (978-1048). 1974. Farmakognozija 

v medicine (Kitab as-sajdana fi-t-tib). Issledovanie, perevod, primečanija 

i ukazateli tU. I. Karimova. (Izbrannye proizvedenija, IV). Taškent: 

Izdatel'stvo "Fan" Uzbekskoj SSR.  

Cyt.: Al-Bīrūnī 1974: 412.  

 Al-Balādurī, Aḥmad Ibn Yaḥyá Ibn Ğābir al-Baġdādī aš-šahīr bi-. 1901. 

Kitāb futūḥ al-buldān. Aṭ-ṭabcat al-ūlá. Al-Qāhirat al-Mucizziyyat: Šarikat 

Ṭabc al-Kutub al-cArabiyyat.   

Cyt.: Al- Balādurī 1901: 112.  

 [Al-Balādurī 1968] al-Balâdhuri, al-imâm abu-l-cAbbâs Aḥmad ibn Jābir. 

1968. The Origins of the Islamie State, being a translation from the 

Arabic, accompanied with annotations, geographic and historic notes of 

the Kitâb futûḥ al-buldân, of…, by Philip Khûri Hitti. Vol. I-II. New 

York: AMS Press [reprinted from the edition of 1916, New York: 

Columbia University Press]  

Cyt.: Al- Balādurī 1968: 20 

 [At-Tūnisī 1845] Le Cheykh Mohammed Ibn-Omar-El-Tounsy. 1845. 

Voyage au Darfour. Traduit de l'arabe par le Dr [Nicolas] Perron. Paris: 

Chez Benjamin Duprat.  

Cyt.: At-Tūnisī 1845: 145.  



 at-Tūnisī, Muḥammad Ibn cUmar. 1965. Tašhīd al-adhān bi-sīrat Bilād al-
cArab wa-As-Sūdān. Al-Qāhirat: Al-Mu'assasat al-Miṣriyyat al-cĀmmat li-

t-Ta'līf wa-al-Anbā' wa-an-Našr, Ad-Dār al-Miṣriyyat li-t-Ta'līf wa-at-

Tarğamat.  

Cyt.: At-Tūnisī 1965: 47.  

2.  Książki – opracowania: 

 Tixier du Mesnil, Emmanuelle. 2014. Géographes d'Al-Andalus. De 

l'inventaire d'un territoire à la construction d'une mémoire. (Bibliothèque 

historique des pays d'Islam, 4). Paris: Publications de la Sorbonne.  

Cyt.: Tixier du Mesnil 2014: 124, 154-176.  

 Scholten, Arnhild. 1976. Länderbeschreibung und Länderkunde im 

islamischen Kulturraum des 10. Jahrhunderts. Ein 

geographiehistorischer Beitrag zur Erforschung länderkundlicher 

Konzeptionen. (Bochumer Geographische Arbeiten, 25). Paderborn: 

Ferdinand Schöningh.  

Cyt.: Scholten 1976:  71, 123 (mapy 1-3).  

3. Rozdział książki lub pracy zbiorowej, artykuł w czasopiśmie i 

encyklopedii:  

 Karamustafa, Ahmet T. 1992. "Introduction to Ottoman Cartography". 

[in:] J.B. Harley and David Woodward (eds.). Cartography in the 

Traditional Islamic and South Asian Societies, (The History of 

Cartography, Volume Two, Book One), 206-208. Chicago & London: 

The University of Chicago Press.  

Cyt.: Karamustafa 1992: 207.  

 Zagórski, Bogusław R. 2014. "Some problems od Exonym Use in Arabic: 

The case of Arabicized Polish toponyms." [in:] Peter Jordan and Paul 

Woodman (eds.). The Quest for Definitions. Proceedings of the 14th 

UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 23-25 May 2013, 

(Name & Place, 3). 165-174. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.  

 

 Witkowski, Maciej G. 2014. "Vertical Sundial from the Madrasa of Al-

Ashraf Inal (no. 158) on Cairo Northern Necropolis." [in:] Études et 

Travaux, XXVII, 459-475.  

Cyt.: Witkowski 2014, 473 (il. 2).  

 Ullendorf, Edward. 1965. "Djabart." The Encyclopaedia of Islam. New 

edition. II, 155. Leiden–London, E.J. Brill–Luzac&Co.  

Cyt.: Ullendorf 1965: 155.  


