
Charakterystyka Wydawnictwa 
„Symfonia” to półrocznik o profilu naukowo-artystycznym wydawany od 2018 roku przez 
Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Łodzi. Półrocznik ukazuje się 2 razy w roku.
Merytoryczną opiekę nad wydawnictwem sprawuje dr hab. Tomasz Król (redaktor naczelny).
Główną  ideą  czasopisma  jest  publikacja  artykułów  oraz  fragmentów  prac  naukowych 
o charakterze  badawczym  (odkrywczym).  Ich  tematyka  związana  jest  z  problemami 
wykonawczymi  w  muzyce  różnych  epok,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  instrumentów 
reprezentowanych na Wydziale Instrumentalnym. W kręgu tematycznym znajdują się także 
artykuły dotyczące zagadnień metodyczno-pedagogicznych w wykonawstwie artystycznym.
W „Symfonia” znajduje się  również dział kronik obejmujący wywiady, notki biograficzne, 
sprawozdania z sesji naukowych, konkursów i konferencji oraz dział recenzji i zapowiedzi 
dotyczący płyt, książek i ciekawych wydarzeń artystycznych.
Czasopismo wydawane na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi – ma zasięg 
ogólnopolski  i  jest  rozpowszechniane  drogą  wymiany  z  innymi  ośrodkami  akademickimi 
i naukowo kulturalnymi. 
Teksty  zgłaszane  mogą  być  mailowo  na  adres  krol@amuz.lodz.pl do  30  marca  i  do  30 
września każdego roku.

Spis  treści  i  streszczenia  artykułów naukowych  są  tłumaczone  na  język  angielski.  Autor 
artykułu  jest  zobowiązany  napisać  streszczenie  w  języku  polskim.   Artykuły  naukowe 
(minimum  0,5  arkusza  wydawniczego  =  20  tys.  znaków  ze  spacjami)  są  recenzowane 
zewnętrznie.

Zasady edycyjne tekstów

Tekst główny 
1. Czcionka Times New Roman 12 pkt. Autor i tytuł – kursywą (tytuł pogrubiony).
2. Cytowane teksty: krótkie (1-2 zdania) – w tekście, dłuższe – w oddzielnym akapicie 

i mniejszą czcionką (10 pkt.), z zachowaniem wcięcia. Taki cytat oddzielamy (z góry 
i dołu) jednym wierszem wolnym.

3. Jeśli  w  tekście  są  podpunkty,  numerujemy  je  cyframi  arabskimi.  Podtytuły 
wytłuszczamy. Podrozdziały oddzielamy odstępami i rozpoczynamy od akapitu.

4. Rozwijamy skróty. Pozostawiamy: itp., itd. m.in. (to bez spacji po m.), tzw., i in.
5. Wszystkie tytuły utworów, dzieł,  artykułów itd.  piszemy kursywą  bez cudzysłowu. 

Kursywą notujemy też fachowe terminy obce czy zwroty obcojęzyczne.
6. Jeśli  autor  wytłuścił  coś  w  tekście,  zachowujemy to  wytłuszczenie  (bez  kursywy, 

chyba że to obce terminy).
7. Daty: 15 listopada 1665 roku.

Przykłady nutowe
Przykład  1.  W.  A.  Mozart,  Don  Giovanni,  uwertura,  takty  16-18,  figury  akompaniujące 
w partii skrzypiec

Przypisy
1. Podajemy pełne dane bibliograficzne w następującym układzie:

a) Monografia: Piotr Czarny,  Krzyżowcy, Olsztyn 1976, s. 25-28 [nie podajemy 
nazwy serii wydawniczej, w jakich praca się ukazała; nie ss. 25-28]
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b) artykuł: Jan Kowalski, Pięć słów o sadzeniu grochu, „Ogrodnik Polski” 1998 
nr  3,  s.  24.  [nie  podajemy  więc  rocznika;  tytuł  czasopisma  bez  kursywy 
i w cudzysłowie]

d) tekst w pracy zbiorowej (także hasła encyklopedyczne): Maria Kwiatkowska, 
Kogut,  w:  Encyklopedia  zwierząt,  tom 3,  red.  Piotr  Zakała,  Kraków 2003, 
s. 165. [bez wydawnictwa; zwracamy uwagę, by znalazło się imię i nazwisko 
redaktora, tom bez skrótu!, numer tomu cyframi arabskimi, bez słowa: hasło]. 

e) Encyklopedie:  Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, tom 5, 
red. Ludwig Finscher, Kassel – Basel 1999, szp. 167.

f) przekłady: Alfred Einstein, Mozart. Człowiek i dzieło, tłum. Stefan Jarociński, 
Kraków 1983, s. 23. [kolejne wydania zaznaczamy indeksem górnym przed 
datą wydania, bez spacji]

g) Jeśli  jest  dwóch  autorów,  podajemy  ich  nazwiska  po  przecinku  (Piotr 
Andrzejewski, Barbara Mysińska);  jeśli  są  dwa miejsca wydania, stosujemy 
spacje  i  myślnik  (Warszawa  –  Kraków);  jeśli  jest  więcej  autorów  czy 
redaktorów  niż  dwóch,  podajemy  pierwszego  i  wpisujemy:  i  in.  Jeśli  jest 
więcej miejsc wydania, podajemy tylko dwa.

h) Zachowujemy skróty: por. red., wyd., cyt.
i) Miejsce wydania – oryginalne (London, Paris, Napoli)
j) Daty: 4.11.1885
k) Jeśli mają być strony kolejne, piszemy: s. 17 i n.

2. Przy powtórzeniach:
m) autora: tenże, taż
n) dzieła: tamże (jeśli powtórzona praca), dz. cyt., wtedy tylko inicjał imienia, np. 

A. Einstein, dz. cyt., s. 23. Jeśli jest kilka prac tego samego autora, wówczas 
stosujemy  przytoczenie  początku  tytułu  (też  tylko  inicjał  imienia),  np. 
A. Einstein,  Mozart..., dz. cyt., s. 43. A więc zamieniamy łacińskie odnośniki 
(op. cit., ibidem, idem itd.) na polskie.


