
 

 

Wskazówki dla autorów 

Redakcja „Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych” przyjmuje 

wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub 

pracach zbiorowych. Przyjmowane są: oryginalne rozprawy i prace badawcze, recenzje oraz 

sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych.    

Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review. 

Zapewnienie anonimowości tekstów przekazywanych do recenzji wymaga, aby w tekście 

artykułu w żadnym miejscu nie była umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację 

autora.  

Każdy artykuł recenzowany jest na podstawie jednolitego formularza przez dwóch 

recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej. Każda 

recenzja zawiera jednoznaczne wskazanie czy tekst rekomendowany jest do publikacji w 

„Zagadnieniach Informacji Naukowej”. Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność 

tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa 

tekstu.  

 O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 10 tygodni 

od otrzymania go przez Redakcję. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty przygotowane zgodnie 

z zasadami przedstawionymi poniżej. Teksty należy nadsyłać na adres e-mail redakcji: 

zin.iinsb@uw.edu.pl.  

 

1. Zasady ogólne 

  

1.1. Format 

 

Wszystkie pliki (tekst artykułu, materiały ilustracyjne) należy przesyłać jako dokumenty 

edytora MS WORD w formacie RTF. Zaleca się stosować w tekście czcionkę Times New 

Roman 12 pkt, interlinię 1.5. Tytuł artykułu należy wyróżnić czcionką Times New Roman  

16 pkt. Nie należy używać automatycznych stylów. 
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1.2. Długość tekstu 

 

Artykuł nie powinien przekraczać 40 000, a recenzja lub sprawozdanie 14 000 znaków 

(ze spacjami).  

 

1.3. Strona tytułowa 

 

Autorzy artykułów proszeni są o przygotowanie odrębnej strony tytułowej, 

zawierającej:  

 

 tytuł artykułu (w językach polskim i angielskim) 

 dane autora (imię i nazwisko, afiliacja – w językach polskim i angielskim) 

 adres e-mail 

 adres do korespondencji 

 notę biograficzną autora (patrz niżej) 

 abstrakt ustrukturyzowany (patrz niżej) 

 słowa kluczowe (patrz niżej) 

 oświadczenie o oryginalności tekstu (patrz niżej).  

 

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 

prosi także o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji 

naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). 

 

1.4. Nota biograficzna autora / autorów 

  

 Na stronie tytułowej należy umieścić zwięzłą notę biograficzną (ok. 70 słów) każdego 

autora artykułu. Nota powinna zawierać następujące informacje: tytuł / stopień naukowy lub 

zawodowy autora, aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko; specjalności naukowe lub 

zawodowe, najważniejsze publikacje (max. 3). 



 

 

 

1.5. Abstrakt ustrukturyzowany 

 

Na stronie tytułowej należy umieścić abstrakt w języku polskim o objętości ok. 100 

wyrazów (ok. 1000 znaków) oraz jego przekład na język angielski. W abstrakcie należy 

wyróżnić co najmniej cztery spośród następujących kategorii informacji: 

  

- Cel/teza  |  Purpose/thesis (obowiązkowo)  

- Koncepcja/metody badań | Approach/methods  (obowiązkowo) 

- Wyniki i wnioski |  Results and conclusions (obowiązkowo) 

- Ograniczenia badań | Research limatations (opcjonalnie) 

- Zastosowanie praktyczne |  Practical implications (opcjonalnie) 

- Oryginalność/wartość poznawcza |  Originality/value (obowiązkowo) 

 

1.6. Słowa kluczowe 

 

 Na stronie tytułowej artykułu należy umieścić od 4 do 10 słów kluczowych, w formie 

fraz nominalnych w mianowniku liczby pojedynczej, których pierwszy wyraz zapisany jest 

wielką literą, uporządkowanych alfabetycznie, rozdzielonych kropkami. Słowa kluczowe 

należy podać w językach polskim i angielskim.   

 

1.7. Oświadczenie o oryginalności tekstu 

 

Na stronie tytułowej artykułu należy umieścić oświadczenia autora /autorów, że tekst 

przedstawiany Redakcji „Zagadnień Informacji Naukowej - Studiów Informacyjnych” nie był 

dotychczas opublikowany ani zgłoszony do publikacji w żadnym innym czasopiśmie lub pracy 

zbiorowej. 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. 

 

 

 



 

 

2. Zasady opracowania artykułu 

  

2.1. Organizacja i podział tekstu 

 

 Tekst artykułu powinien być podzielony na podrozdziały zaopatrzone w tytuły.   

W pierwszej części pod nagłówkiem Wprowadzenie zaleca się umieścić informacje 

wprowadzające w problematykę prezentowaną w artykule. W części ostatniej – pod 

nagłówkiem Wnioski lub Zakończenie - wnioski końcowe i podsumowanie przedstawionych 

rozważań.  

Dopuszcza się stosowanie do trzech poziomów podziału tekstu, każdy wyodrębniony 

własnym śródtytułem i opatrzony oznaczeniem numerycznym zgodnie z następującymi 

regułami: 

 

1. Pierwszy poziom podziału 

1.1. Drugi poziom podziału 

1.1.1. Trzeci poziom podziału  

 

2.2.  Przypisy 

 

 Nie stosuje się przypisów bibliograficznych. Odesłania do wykorzystanej literatury 

należy przygotować zgodnie z edytorskimi standardami tekstu naukowego APA 6th (patrz 

niżej). 

 Przypisy zawierające komentarze, dygresje, objaśnienia i inne dodatkowe informacje 

należy umieszczać na dole strony i numerować liczbami arabskimi; zaleca się ograniczenie 

liczby przypisów do niezbędnego minimum. 

  

 2.3. Pisownia tytułów w tekście artykułu  

  

Tytuły wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzysłowie. 

Tytuły publikacji (książek, czasopism, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą.  



 

 

2.4. Wyróżnienia w tekście 

 

 W tekście można stosować wyróżnienia za pomocą czcionki półgrubej (bold). 

  

2.5. Materiały ilustracyjne i ich oznaczanie w tekście 

  

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane w odcieniach 

szarości lub kolorystyce czarno-białej. Wszystkie tego typu materiały należy oznaczyć 

wskazaniem rodzaju materiału (np. Tabela, Rysunek, Fotografia, Wykres), jego numeru 

w tekście oraz jego tytułu (np. Tabela 1. Poziomy metadanych). W odpowiednich miejscach 

tekstu artykułu należy umieścić odesłania do informacji prezentowanych w formie ilustracji, 

używając w tym celu skrótu określenia rodzaju ilustracji oraz jej numeru (np. zob. Tabela 1, 

zob. Wykres 5). 

Materiały ilustracyjne, wstawione w treść artykułu, dodatkowo należy przesyłać również 

w formacie JPG. Załączniki powinny być ponumerowane według kolejności występowania w 

tekście oraz zawierać nazwę, np.: 1. Tabela 1. Poziomy metadanych. albo 3. Rysunek 1. Mapa 

myśli.   

  

2.6. Cytowanie wykorzystanej literatury w tekście i bibliografia załącznikowa 

  

Cytowania w tekście i bibliografię załącznikową należy przygotować zgodnie ze 

standardami edytorskim publikacji naukowych APA 6th. W bibliografii załącznikowej mogą 

być umieszczone wyłącznie opisy publikacji cytowanych w tekście artykułu.  

Publikacje należy cytować w tekście używając odsyłaczy w formie: (nazwisko, rok 

wydania), np. (Dembowska, 1991); gdy publikacja ma dwóch autorów należy podać obydwa 

nazwiska połączone znakiem ampersand (nazwisko1 & nazwisko2, rok), np. (Cisek & Sapa, 

2007); gdy publikacja ma trzech i więcej autorów należy podać nazwisko pierwszego autora, 

skrót et. al. i rok wydania (nazwisko1 et al., rok), np. (Berners-Lee et al., 2001); gdy publikacja 

jest pracą zbiorową, należy podać nazwisko redaktora, skrót red. i rok wydania (nazwisko, red., 

rok), np. (Kocójowa, red. 2005). Jeśli w publikacji nie wskazano nazwiska autora lub redaktora, 

należy podać pierwszy wyraz tytułu zapisany kursywą, trzy kropki i rok wydania (Wyraz…, 

rok), np. (Biblioteki…, 1976). Odwołania do określonych stron cytowanych tekstów należy 



 

 

podawać w formie: (Dembowska, 1991, s.15), albo (Cisek & Sapa, 2007, s. 40-42), (Dervin & 

Nilan, 1986, p. 3) albo (Kocójowa, red., 2005, s. 18). 

Opisy bibliograficzne wykorzystanych publikacji należy umieścić na końcu tekstu 

w układzie alfabetycznym, bez numeracji pozycji, pod nagłówkiem Bibliografia.  

Opisy autorskich książek i artykułów umieszcza się pod nazwiskiem pierwszego autora. 

Opisy prac zbiorowych należy umieszczać pod nazwiskiem redaktora, po którym podaje się 

skrót red. lub ed. Jeśli w publikacji nie wskazano autora lub redaktora pracy zbiorowej, jej opis 

należy umieścić pod pierwszym wyrazem tytułu. 

Tytuły książek i czasopism należy zapisać kursywą, tytuły artykułów w czasopismach 

i artykułów lub rozdziałów w książkach – antykwą.  

W opisach artykułów w pracach zbiorowych stosuje się oznaczenie skrótu „W” 

dla publikacji w języku polskim i „In” dla publikacji w językach obcych.  

Opisy prac tego samego autora powinny być uporządkowane według chronologii 

wstępującej, a w każdym z nich należy powtórzyć nazwisko i inicjał (inicjały) autora. Prace 

tego samego autora opublikowane w tym samym roku należy uporządkować w kolejności 

alfabetycznej tytułów i oznaczać wg zasady:  

Dembowska, M. (1976a) ...   

Dembowska, M. (1976b) ...  

 

2.6.1. Przykłady redagowania opisów bibliograficznych 

 

Książka 

Breslin, J.G.; Passant, A.;  Decker, S. (2009). The Social Semantic Web. Berlin: Heidelberg: Springer 

Verlag.  

Dembowska, M. (1991). Nauka o informacji naukowej: organizacja i problematyka badań w Polsce. 

Warszawa: IINTE. 

 

Praca zbiorowa 
 

Bellardo Hahn, T.; Buckland, M., (eds.). (1998). Historical Studies in Information Science. Medford, 

NJ: Information Today. 

Biblioteki (1976). Biblioteki publiczne województwa toruńskiego: informator. Toruń: Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika.  



 

 

Kocójowa, M. (red.). (2005). Profesjonalna informacja w Internecie. Kraków: Wydaw. UJ. 

 

Artykuł w czasopiśmie 

Dervin, B.; Nilan, M. (1986). Information Needs. Annual Review of Information Science and 

Technology, 21, 3-31. 

Osinska, V. (2010). Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim 

zawarty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 96(2), 41-51.  

 

Artykuł w pracy zbiorowej 

Rayward, W.B. (1998). Visions of Xanadu: Paul Otlet (1868-1944) and Hypertext. In: T. Bellardo Hahn 

& M. Buckland (eds.) Historical Studies in Information Science. Medford, NJ: Information 

Today, 65-80.  

Gawrysiak, P. (2000). W stronę inteligentnych systemów wyszukiwawczych. W: Cz. Daniłowicz (red.) 

Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Wrocław: Oficyna Politechniki Wrocławskiej, 

59-69. 

 

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym 

Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American [online], May, 

[30.06.2013], http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web 

Hollender, H. (2013). SYNAT: dziesiątki dużych i małych pomysłów na informację naukową. Biuletyn 

EBIB [online], 135(8), [15.07.2013], http://www.ebib.pl/?page_id=413#art6   

Miller, H. (2013). Big-data in cloud computing: a taxonomy of risks. Information Research [online], 18 

(1), [15.07.2013], http://informationr.net/ir/18-1/paper571.html#.UehdnVfZfTo 

 

Hasła encyklopedyczne 

Psychology of culture contact (1926). In: Encyclopaedia Britannica, Vol. 1, 13th ed., London and New 

York, NY: Encyclopaedia Britannica, 765-771. 

Iluminatorstwo (1971). W: Encyklopedia Wiedzy o Książce. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakł. 

Narod. im. Ossolińskich, 911-952. 

Big data. (2013, November 12). In: Wikipedia, The Free Encyclopedia [online] [12.11.2013], 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_data&oldid=581347727   



 

 

 

Autorskie artykuły encyklopedyczne należy opisywać tak jak artykuły w pracach zbiorowych.  

 

Dokument z witryny instytucji, organizacji lub osoby prywatnej 

 

Aristotle (2009). Organon. From 1a to 164 a according to Bekker numbers [online]. Translated under 

the editorship of W.D. Ross. Internet archive [29.10.2013], 

http://archive.org/stream/AristotleOrganon/AristotleOrganoncollectedWorks_djvu.txt 

MNiSW (2011). Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Nadchodzi czas nauki [online].  Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [15.07.2013],  http://www.nauka.gov.pl/?id=2268 

Smith, B. (2004). Ontology and information systems [online]. The Buffalo University, Department of 

Philosophy, [15.07.2013],  http://ontology.buffalo.edu/ontology.doc 

US NLM (2004). Medical Subject Headings [online]. US National Library of Medicine. National 

Institutes of Health, [15.07.2013], http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html  
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