WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Przegląd Biblioteczny” drukuje materiały oryginalne i tylko takie,
których autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach lub pracach
zbiorowych.
Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami external
doubleblind peer review. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch
recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim
poruszanej na podstawie jednolitego formularza. Podstawowymi kryteriami
oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość
merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. O przyjęciu
tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 6-10 tygodni
od otrzymania go przez Redakcję.
Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” uprzejmie prosi autorów
o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowania i przesyłania
materiałów do publikacji.

1. Zasady ogólne
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF.
Artykuł nie powinien przekraczać 36 000 znaków (ze spacjami), a recenzja,
sprawozdanie itp. – 14 000 znaków (ze spacjami). Teksty należy nadsyłać
w formie elektronicznej na adres e-mail redakcji:
przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl, ewentualnie na płycie CD/DVD wraz
z jednym egzemplarzem wydruku na adres: Redakcja Przeglądu
Bibliotecznego, Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego
5/7.
Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie autorskie w języku
polskim o objętości ok. 100 wyrazów (ok. 1000 znaków), słowa kluczowe oraz
przekład tytułu artykułu i streszczenia na język angielski. Streszczenie
powinno zawierać następujące informacje: teza/cel artykułu, metody
badań, najważniejsze wyniki, wnioski.
Wydawnictwo SBP i Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” podpisała
porozumienie z redakcją „The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities” (CEJSH) w sprawie elektronicznej publikacji streszczeń prac
naukowych ukazujących się w „Przeglądzie Bibliotecznym”. Przedsięwzięcie
to nie ma charakteru komercyjnego, a służyć ma popularyzacji polskiego
dorobku naukowego. Jeśli Autor nadsyłanego do „PB” artykułu nie wyraża

zgody na publikację jego abstraktu w CEJSH, prosimy o wyraźne określenie
na piśmie swego stanowiska.
Autorzy artykułów proszeni są o przygotowanie odrębnej strony
tytułowej, zawierającej tytuł artykułu, nazwisko autora oraz adres
do korespondencji i e-mail. Zgodnie z zasadami przeciwdziałania zjawiskom
ghostwritingu i guest authorship Redakcja prosi również, aby na tej stronie
ujawnione zostały nazwiska i afiliacje wszystkich osób, które przyczyniły się
do powstania artykułu, ich rola i udział w przygotowaniu publikacji (kto
jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych w pracy
zgłoszonej do druku; procentowy udział w przeprowadzonych badaniach
i opracowaniu artykułu). Redakcja zobligowana jest do poinformowania,
iż ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej,
a wszelkie wykryte przypadki muszą być przez Redakcję demaskowane,
włącznie
z
powiadomieniem
odpowiednich
podmiotów
(instytucje
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów
naukowych itp.). Redakcja prosi także o podanie informacji o źródłach
finansowania
publikacji,
wkładzie
instytucji
naukowo-badawczych,
stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Na pierwszej stronie artykułu powinien być umieszczony jedynie
tytuł oraz oświadczenie Autora/Autorów, że tekst przedstawiany redakcji
„Przeglądu Bibliotecznego” nie był dotychczas opublikowany ani
zgłoszony do publikacji w żadnym innym czasopiśmie. Jeśli tekst był
prezentowany na konferencji, należy podać jej szczegółowe dane wraz
z ewentualnymi informacjami o publikacji materiałów konferencyjnych. Jeśli
artykuł jest częścią przygotowywanej do druku książki, należy podać jej dane
oraz planowany termin publikacji. Zapewnienie anonimowości tekstów
przekazywanych do recenzji wymaga, aby w tekście artykułu w żadnym
miejscu nie była umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację autora.

2. Zasady szczegółowe opracowania artykułu
Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane
podrozdziały zaopatrzone w tytuły. W pierwszej części zaleca się umieścić
informacje wprowadzające w problematykę prezentowaną w artykule. W części
ostatniej – wnioski końcowe i podsumowanie przedstawionych rozważań.
Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być
zapisane w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy
wyróżnić kursywą.
Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być
przygotowane w odcieniach szarości lub kolorystyce czarno-białej,

z zaznaczeniem ich miejsca w tekście; wszystkie ilustracje powinny mieć
własną numerację oraz tytuły.
Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane
liczbami arabskimi; zaleca się ograniczenie liczby przypisów do niezbędnego
minimum.
Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii
załącznikowej, którą należy opracować zgodnie z zasadami APA Style;
odesłanie w tekście umieszcza się w nawiasie okrągłym wg poniższych zasad.
Ogólne powołania na literaturę w tekście należy podawać w formie:
- odesłanie do jednego dzieła: (Kowalski, 1990) lub (Biblioteki..., 1976);
- odesłanie do kilku dzieł: (Abramowicz, 2001; Kowalski, 1990; 1995)
lub (Biblioteki..., 1976; Jankowska & Majewski, 2004, Berners-Lee et al.,
2001).
Odwołania do określonych stron cytowanych tekstów należy podawać w
formie: (Iyer, 1995, p. 15) albo (Taradejna & Taradejna, 2004, s. 231-233) albo
[Zybert, red., 2004, s. 18].
Opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł należy umieścić na końcu
tekstu w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów. Prace
zbiorowe należy umieszczać pod nazwiskiem redaktora. Jeśli brak w źródle
nazwy autora lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu umieszcza
się tytuł. W opisach dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron,
numerów, skrótów w języku tekstu (np. „W” w języku polskim = „In” w języku
angielskim, „s.” w języku polskim = „p.” w języku angielskim). Opisy prac tego
samego autora powinny być uporządkowane według chronologii wstępującej,
a w każdym z nich należy powtórzyć nazwisko i imię (imiona) autora. Prace
tego samego autora opublikowane w tym samym roku należy oznaczać wg
zasady: Dembowska, Maria (1976a) ...., Dembowska, Maria (1976b) ..., itd.
Przykłady redagowania opisów bibliograficznych przedstawiono poniżej.
Książka
Dembowska, Maria (1991). Nauka o informacji naukowej: organizacja
i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE.
Iyer, Hamalata (1995). Classificatory structures. concepts, relations and
representation. Frankfurt/Main: Indeks Verlag.
Taradejna, Małgorzata; Taradejna, Ryszard (2003). Dostęp do informacji
publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności

gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego. Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek.

Praca zbiorowa
Biblioteki publiczne województwa toruńskiego: informator (1976). Toruń:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika.
Burgess, Robert G., ed. (1993). The research process in educational settings :
ten case studies. London: Falmer Press.
Zybert, Elżbieta B., red. (2002). Książka i biblioteka w środowisku
edukacyjnym. Warszawa: Wydaw. SBP.

Artykuł w czasopiśmie
Augustyniak,
Anna
(2004).
Międzynarodowa
Federacja
i Dokumentacji. Przegląd Biblioteczny, z. 1/2, s. 3-21.

Informacji

Dervin, Brenda; Nilan, Michael (1986). Information Needs. Annual Review
of Information Science and Technology, vol. 21, pp. 3-31.

Artykuł w pracy zbiorowej
Gawrysiak, Piotr (2000). W stronę inteligentnych systemów wyszukiwawczych.
W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały
konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza. Wrocław: Oficyna Politechniki
Wrocławskiej, s. 59-69.
Hartley, Joellen T.; Harker, Judith O.; Walsh, David A. (1980). Contemporary
issues and new directions in adult development of learning and memory.
In: Aging in the 1980’s : Psychological issues. Ed. by L. W. Poon.
Washington, DC: American Psychological Association, pp. 239252.

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
Berners-Lee, Tim; Hendler, James; Lassila, Ora (2001). The Semantic Web.
Scientific American [online], May [dostęp: 30.06.2004]. Dostępny w WWW:
<http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=0004814410D21C7084A9809EC588EF21>.

Frederickson, B.L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and
well-being. Prevention & Treatment [online], vol. 3 [dostęp: 11.12.2001].
Dostępny
w
WWW:
<http://journals.apa.org/
prevention/volume3/pre0030001a.html>.
Glapa, Janusz (2002). Informacja gospodarcza w Książnicy Pomorskiej. EBIB
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online], nr 11 (40);
[dostęp: 11.03.2003]. Dostępny w WWW:
<http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/glapa.php>.

Dokument z witryny instytucji, organizacji lub osoby prywatnej
APA (1995). APA public policy action alert: Legislation would affect grant
recipients [online]. American Psychological Association [dostęp:
25.01.1996]. Dostępny w WWW:
<http://www.apa.org/ppo/istook.html> .
Chou, Luyen; McClintock, Robbie; Moretti, Frank; Nix, Don. H. (1993).
Technology and education; Choosing pasts and imagining educational
futures [online]. Columbia University, Institute for Learning
Technologies;
[dostęp:
25.11.1996].
Dostępny w
WWW:
<http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html>.
MENiS (2004). PISA 2003 - Informacja przygotowana przez OECD [online].
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu; [dostęp: 14.12.2004].
Dostepny w WWW:
<http://www.men.waw.pl/wspolpraca/biezace/ pisa_oecd.php>.
Smith, Brian (2004). Ontology and information systems [online]. The Buffalo
University, Department of Philosophy; [dostęp: 30.06.2004]. Dostępny w
WWW: <http://ontology.buffalo.edu/ontology.doc>.
US NLM (2004). Unified Medical Language System [online]. US National Library
of Medicine. National Institutes of Health; [dostęp: 30.06.2004].
Dostępny w WWW:
<http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ umlsmain.html>.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy proszeni są o przesłanie swojej
fotografii o dobrej rozdzielczości (elektronicznie, w formie pliku JPG lub TIF,
ewentualnie pocztą, w formie odbitki o dobrej jakości) oraz krótkiej informacji
biograficznej (do 70 słów), która powinna zawierać następujące elementy:
tytuł/stopień naukowy lub zawodowy autora, aktualne miejsce pracy

i zajmowane stanowisko; specjalności naukowe lub zawodowe, najważniejsze
publikacje (max. 3).
Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie są opracowane zgodnie
z powyższymi wskazówkami i zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz
wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Redakcja nie zwraca
przesłanych materiałów.

