
 

 Theologica Wratislaviensia 
ul. św. Jadwigi 12 50-266 Wrocław 

theologica.ewst.pl 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW 

I. Informacje ogólne: 

− „Theologica Wratislaviensia” jest ogólnopolskim czasopismem z zakresu nauk 

teologicznych. W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 

konferencji międzynarodowych MEiN rocznik zdobył 20 pkt. 

− Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. 

− Wszystkie teksty są recenzowane przez specjalistów (double blind review). Po 

uzyskaniu pozytywnej recenzji Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu 

tekstu do druku. 

− Redakcja przyjmuje teksty w językach: polskim, angielskim oraz niemieckim. 

− Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułu, skracania i wprowadzania zmian w 

tekstach. 

− Redakcja nie płaci honorariów autorskich. 

− Autorzy otrzymują bezpłatnie 1 egz. czasopisma. 

− Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. 

− Redakcja prosi o nadsyłanie materiałów drogą elektroniczną na adres: redakcja@ewst.pl  

II. Zasady przygotowania artykułów do druku: 

− Autorzy proszeni są o podanie następujących danych personalnych: tytuł i stopień 

naukowy, unikalny identyfikator publikacji naukowych ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID), 

− miejsce pracy wraz z dokładnym adresem, adres do korespondencji, numer telefonu i 

adres 

− poczty elektronicznej. 

− Teksty nie powinny przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego. 

− Tekst powinien być napisany czcionką 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, około 30 wierszy 

na 

− stronie. 

− Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie w języku innym niż język artykułu. 

− Streszczenie powinno być napisane czcionką 10 pkt., interlinia 1,5 wiersza, długość do 

10 

− wierszy. Dla artykułów w języku polskim preferowanym językiem streszczenia jest język 

angielski. Należy dołączyć również słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.  

− Do tekstów obcojęzycznych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i słowa 

kluczowe w języku polskim i angielskim. Elementy te należy dołączyć do artykułu w tym 

samym dokumencie Word.doc/docx. 

− Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum. 

− Ilustracje powinny być opisane i ponumerowane. Na marginesie wydruku należy 

zaznaczyć 

− ich lokalizację. Do tekstu należy dołączyć wykaz ilustracji wraz z podpisami. 
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− Autorzy artykułów i recenzji proszeni są o wypełnienie, podpisanie oraz odesłanie na 

adres redakcja@ewst.pl skanu formularza zapory ghostwriting. Gdy tekst ma więcej niż 

jednego Autora, prosimy o procentowe określenie wkładu każdego z Autorów w jego 

powstanie. 

III. Przypisy – opis bibliograficzny powinien być sporządzony według 

następujących zasad: 

− Przypisy mogą być umieszczone zarówno w tekście w nawiasach okrągłych (odniesienie 

do przytoczonej publikacji), jak i w tzw. przypisach dolnych (komentarz odautorski, 

wyjaśnienie pojęć, wskazanie dostępnej literatury itd.). 

− Przypisy bibliograficzne należy sporządzić według stylu Chicago: 

a) Książka jednego autora 

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: 

Penguin. 

Podtytuł oddzielamy od tytułu dwukropkiem. 

Przypis bibliograficzny: Pollan 2006, 99-100. 

b) Książka więcej niż jednego autora 

Bronowska, Krystyna, i Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury 

destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup. 

Przypis bibliograficzny: Bronowska, Żywucka-Kozłowska, Czekan 2009, 58. 

Jeśli książka ma więcej niż 3 autorów, stosuje się skrót et al. („i inni”) i podaje się nazwisko 

pierwszego autora: Bronowska et al. 2009, 58. 

c) Książka w przekładzie 

Garcia Marąuez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Tłum. Edith Grossman. London: 

Cape. 

Przypis bibliograficzny: Garcia Marąuez 1988, 242-255. 

W nawiasie można podać tytuł oryginału. 

Garcia Mάrąuez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Tłum. Edith Grossman (tyt. oryg. El 

amor en los tiempos del cólera). London: Cape. 

d) Książka - zamiast autora redaktor, tłumacz lub autor antologii 

Lattimore, Richmond, tłum. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press. 

Przypis bibliograficzny: Lattimore 1951, 91-92. 
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Sarat, Austin, i Stuart Scheingold, red. 1998. Cause Lawyering: Political Commitments and 

Professional Responsibilities. New York: Oxford University Press. 

Dane opisowe, takie jak „tłum.”, „tyt. oryg.”, „red.”, podajemy w języku polskim. Dla 

redaktora/wydawcy (ang. ed., niem. Hrsg.) używamy skrótu „red.” 

e) Słowniki, wydania krytyczne itp.: 

Morris-Jones, John. 1911. „Wales”. W Encyclopedia Britannica, wyd. 11. New York: 

Encyclopedia Britannica Company: 258-270. 

Przypis bibliograficzny: Morris-Jones 1911, 260-265. 

Encyclopedia Americana. 2006. Danbury: Scholastic. 

Przypis bibliograficzny: Encyclopedia Americana 2006, „Robot”. 

HAHAT: Gesenius, Wilhelm. 2013. Hebraisches und Aramaisches Handwarlerbuch uber das Alte 

Testament. Opracowanie i wydawca Herbert Donner, współpraca Udo Riiterworden, Johannes 

Jenz, rozpoczęcie D. Rudolf Meyer, wyd. 18. Heidelberg/Dordrecht/London/New York: 

Springer. 

Przypis bibliograficzny: HAHAT. 

WA: Luther, Martin. 1883-2009. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar: 

Bohlau. 

Przypis bibliograficzny: WA 6, 230-460. 

Piwowar, Andrzej. 2014. „Władza: II. Aspekt biblijny.” W Encyklopedia Katolicka. Tom XX. Lublin: 

Towarzystwo Naukowe KUL: 761-762. 

Przypis bibliograficzny: Piwowar 2014, 762. 

f) Książka wydana w ramach serii wydawniczej 

Beyerle, Stefan. 1997. Der Mosesegen im Deuteronomium: Eine text-, kompositions- und 

formkritische Studie zu Deuteronomium 33 (Beihefte zur Zeitschrift fur die alttestamentliche 

Wissenschaft 250). Berlin/New York: Walter de Gruyter. 

Przypis bibliograficzny: Beyerle 1997, 37. 

g) Rozdział w książce 

Lewandowski, Roman, i Ireneusz Kowalski. 2008. „W poszukiwaniu obiektywnych metod 

pomiaru jakości usług medycznych.” W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w 

ochronie zdrowia, 253-266. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Przypis bibliograficzny: Lewandowski, Kowalski 2008, 35. 
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Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of 

War.” W Anthropology and Global Counterinsurgency, red. John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean 

T. Mitchell, Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press. 

Przypis bibliograficzny: Kelly 2010, 77. 

h) Cytowanie dzieła za inną publikacją (tylko kiedy jest to rzeczywiście konieczne) 

Prawa średnioasyryjskie. Cytowane za Edward Lipiński. 2009. Prawo bliskowschodnie w 

starożytności: Wprowadzenie historyczne (Studia Historico-Biblica 2). Lublin: Wydawnictwo KUL. 

Przypis bibliograficzny: Prawa średnioasyryjskie § 40, za Lipiński 2009, 188. 

Sedgwick, Theodore. 1844. Thoughts on the proposed annexation of Texas to the United States. 

New York: D. Fanshaw. Cytowane za Lyon Rathbun. 2001. “The debate over annexing Texas 

and the emergence of Manifest Destiny.” Rhetoric & Public Affairs 4 (3): 479. 

Przypis bibliograficzny: Za Rathbun 2001, 479. 

i) Artykuł w czasopiśmie 

Jak w przypadku rozdziałów w książce tytuł artykułu umieszcza się w cudzysłowie, a tytuł 

czasopisma zapisuje się kursywą. W nawiasie umieszcza się numer zeszytu. Zawsze należy 

podawać strony, na których znajduje się wskazany artykuł. 

Kawlewski, Krzysztof, i Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych 

w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej.” Transport Przemysłowy i 

Maszyny Robocze 19 (1): 37-41. 

Przypis bibliograficzny: Kawlewski, Świtoński 2013, 39. 

IV. Cytaty:  

− Cytaty nie dłuższe niż dwuzdaniowe bierzemy w cudzysłów, dłuższe zaś powinny 

znaleźć się w wydzielonym akapicie, nieujętym w cudzysłów i złożonym pismem 

prostym o rozmiarze 10 pkt.  

− W przypadku wystąpienia „cytatu w cytacie” stosujemy cudzysłowy niemieckie dla 

cytatu „niższego rzędu”.  

− Cytaty z Pisma św. podajemy za Biblią Ekumeniczną. Wszelkie odniesienia do 

cytowanych fragmentów umieszczamy po cytowanym tekście, w nawiasie okrągłym: 

„Mojżesz zaś rzekł Bogu: »Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 

posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają jakie jest Jego imię, to cóż im mam 

powiedzieć?« (Wj 3, 13)”. Równocześnie dopuszczamy w samym tekście artykułu 

nazewnictwo ksiąg alternatywne w stosunku do Biblii Tysiąclecia, dlatego też możliwe 

są zapisy: „Jak widać to było w 2. Mojżeszowej na przykładzie Izraela koczującego pod 

Synajem (Wj 40)”. 

 


