
 
 

ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU NAUKOWEGO PRZEZ AUTORA1 
 

Tekst, w standardowym formacie A4, należy zapisać w programie Microsoft Word w wersji 

1997–2003 lub 2007.  

Objętość artykułu – od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami (włącznie z przypisami 

dolnymi)2. Jeśli jednak autor uważa, że podejmowany przez niego temat wymaga większej 

objętości niż sugerowana, to prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym. 

 

TEKST GŁÓWNY 

• font Times New Roman, 12 punktów 

• interlinia (odstępy między wierszami): 1,5 wiersza 

• marginesy w ustawieniu domyślnym (2,5 cm) 

• wcięcia akapitowe: 0,5 cm 

• tytuły artykułów – pismo pogrubione, wersaliki 

• śródtytuły – pismo pogrubione 

• numeracja stron: na dole po prawej stronie 

• tekst wyrównany do lewego marginesu (bez justowania) 

 

CYTATY 

• Cytaty występujące w tekście prosimy ujmować w cudzysłów („”), bez kursywy, 

a w przypisie podać źródło cytatu: „To jest cytat”3. 

• Cytaty dłuższe (powyżej 3 wersów) prosimy wyodrębnić z tekstu głównego w nowym 

akapicie, stosując następujące parametry: 

Pismo proste, bez cudzysłowu, stopień pisma Times New Roman, 11 pkt,  

wcięcia z lewej i prawej: 1 cm,  

odstępy przed akapitem i po nim: 6 pkt, 

brak wcięcia akapitowego. 
                                                         

1 Podczas przygotowania notatek naukowych, materiałów do kroniki, a także do działu recenzji 
i zapowiedzi również prosimy o przestrzeganie zasad określonych w tym dokumencie. 

2 Objętość pracy można sprawdzić w zakładce: Narzędzia  Statystyka wyrazów (należy włączyć 
opcję: Dołącz pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe). 

3 Cyfra przypisu jest umieszczona między zamknięciem cudzysłowu a znakiem interpunkcyjnym. 



 

Prosimy ograniczyć formatowanie tekstu do minimum, w szczególności prosimy 

nie stosować automatycznego dzielenia wyrazów i justowania, nie używać klawisza 

ENTER w środku zdania przy przejściu do kolejnego wiersza w ramach tego samego 

akapitu. 

Autora wysyłającego tekst prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (adres e-mail, 

numer telefonu, adres pocztowy). 

 

• Jeśli cytat jest przekładem z języka obcego, to  prosimy o podanie autora przekładu na 

język polski – wówczas w tekście prosimy umieścić cytat przetłumaczony na j. polski, 

w przypisie zaś podać cytat w języku oryginalnym. 

• Gdy fragment ujęty w cudzysłów („cytat w cudzysłowie”) zawiera wewnątrz inny tekst 

w cudzysłowie („«tekst wewnątrz cytatu»), wówczas stosujemy cudzysłów ostrokątny, 

tzw. francuski: „«tekst wewnątrz cytatu» cytat w cudzysłowie”. 

• Wyrazy wprowadzone do cytatu przez autora artykułu zapisujemy w nawiasie 

kwadratowym, podobnie jak opuszczenia fragmentu tekstu – zapisywane trzema kropkami 

w nawiasie kwadratowym: […] . 

• Jeśli przytaczamy słowa autora_1, ale nie sięgamy bezpośrednio do jego pracy, tylko te 

słowa znaleźliśmy w pracy autora_2 (autor_2 odwołuje się w swojej pracy do książki 

autora_1 i cytuje jego słowa), to w przypisie podajemy:  

opis pracy autora_1, cyt. za: opis pracy autora_2. 

 

PRZYPISY 

• font Times New Roman, 10 punktów 

• interlinia pojedyncza (1 wiersz) 

• przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzane automatycznie z użyciem 

odpowiedniej funkcji programu Word: zakładka Odwołania  Wstaw przypis dolny) 

 

STRUKTURA ARTYKUŁU 

Na stronie pierwszej, przed tekstem zasadniczym, umieszczamy nazwisko i imię autora oraz 

pełną nazwę jednostki, w której jest zatrudniony. 

 

 

 



 

ILUSTRACJE I PRZYKŁADY NUTOWE 

Ilustracji i innych elementów graficznych nie wstawiamy do dokumentu tekstowego: należy 

je przesłać jako osobne, ponumerowane i podpisane pliki w formacie graficznym (TIFF, PDF, 

JPG, PNG), najlepiej o rozdzielczości 300 ppi. W tekście głównym należy uwzględnić 

miejsca, numery oraz podpisy kolejnych przykładów. Stosujemy osobną numerację dla 

„obrazków” (fotografie, ryciny itp.) i osobną numerację dla przykładów nutowych – 

w przypadku, gdy w artykule występują zarówno przykłady nutowe, jak i inne ilustracje, 

wysyłamy je w dwóch osobnych katalogach. Numeracja ilustracji i przykładów w plikach 

powinna odpowiadać numeracji w tekście głównym.  

Prosimy nie używać w nazwach plików kropek oraz polskich znaków, a zamiast spacji 

prosimy używać podkreśleń dolnych, np. Przykład_1.tif [plik z rozszerzeniem .tif] 

Przykłady nutowe będą przepisywane przez zatrudnionego grafika w ujednoliconym 

formacie. Następnie grafik, po przepisaniu przykładów, wysyła je autorowi do sprawdzenia i 

zatwierdzenia. 

Prosimy, by autor zgłaszający tekst dostarczył Redakcji czasopisma zgodę właściciela 

praw autorskich materiałów dodatkowych dołączonych do artykułu (np. skanów 

rękopisu) na ich wykorzystanie (zgodne z treścią umowy zawartej z autorem publikacji). 

 

ZASADY OPRACOWANIA PRZYPISÓW 

W przypisach odwołujących się do źródeł podajemy zawsze miejsce i rok wydania pozycji 

oraz numer strony (lub zakres stron). W przypadku źródeł elektronicznych podajemy datę 

dostępu w nawiasie kwadratowym. Stosujemy wyłącznie przypisy dolne.  

Prosimy nie podawać nazwy wydawcy publikacji. 

Przy kolejnym przywoływaniu dokumentu w artykule prosimy o stosowanie polskich 

sformułowań i skrótów:  

• tamże 

• dz. cyt. 

• por. 

• zob. 

• i in. (i inni) 

• [b.m.] (brak miejsca) 

• [b.r.] (brak roku) 

Ponadto, w odniesieniu do mężczyzn / kobiet stosujemy skróty: 

• tenże / taż (w pozycji inicjalnej) przypisu 

• tegoż / tejże (artykuł w pracy jednego autora) 



 

PRZYKŁADY OPRACOWANIA PRZYPISÓW 

 

Uprzejmie prosimy podawać w przypisach inicjał imienia osób (autor, redaktor, tłumacz itp.), 

natomiast pełne imiona prosimy podać w bibliografii. 

Jeśli przywoływana praca jest przekładem z języka obcego, to podajemy zawsze inicjał 

imienia i nazwisko tłumacza (skrót: tłum.). 

W przypadku pracy zbiorowej podajemy inicjał imienia i nazwisko redaktora zbioru tekstów 

(skrót: red.). 

Na końcu opisywanego źródła zawsze stawiamy kropkę. 
 

 

Książka jednego autora 

Imię i nazwisko autora, Tytuł. Podtytuł, tłum. (imię i nazwisko tłumacza), miejsce, rok 

wydania, s. 00.  

Z. Helman, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985. 

Taż, Roman Palester Twórca i dzieło, Kraków 1999. 

W. Sady, Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa, Kęty 2010, s. 480. 

Tenże, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Wrocław 2000. 

Cytowanie ponowne jednej pracy autora: 

W. Sady, dz. cyt., s. 401. 

Tamże, s. 398–400. 

Cytowana ponownie jedna z wielu prac tego samego autora: 

W. Sady, Dzieje religii…, s. 423. [nie dodajemy już dz. cyt. po tytule] 

Dzieło wielotomowe / jeden z tomów dzieła wielotomowego  

Numer tomu podajemy po tytule dzieła wielotomowego (przed ewentualnym tytułem 

konkretnego tomu) za pomocą cyfr arabskich bez kropek. 
Tytuł dzieła wielotomowego, t. (numer tomu), Tytuł tomu, red./tłum./oprac./wstęp (imię i nazwisko), 

miejsce, rok wydania, s. 00. 

Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna, t. 1 (A–B), red. E. Dziębowska, Kraków 1979. 

Imię i nazwisko autora, Tytuł dzieła wielotomowego, t. (numer tomu), Tytuł tomu, 

red./tłum./oprac./wstęp (imię i nazwisko),  miejsce, rok wydania, s. 00. 
A. Mickiewicz, Dzieła, t. 3, Utwory dramatyczne, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1949. 



 

Praca zbiorowa 

Tytuł. Podtytuł pracy zbiorowej, red./oprac. (imię i nazwisko), miejsce, rok wydania, s. 00. 

Antologia krytyki muzycznej XIX i XX wieku, oprac. S. Jarociński, Kraków 1955. 

Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona. Materiały z III Seminarium 

Gordonowskiego w Zamościu, red. E. Zwolińska, Bydgoszcz 2000.  

Artykuł w pracy zbiorowej 

Imię i nazwisko autora artykułu,  Tytuł artykułu, w: Tytuł pracy zbiorowej, red. (imię 

i nazwisko redaktora), miejsce, rok wydania, s. 00. 

J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Prace wybrane, 

red. W. Bolecki, t. 2, Dzieło – Język –Tradycja, Kraków 1998, s. 29. 

Przekład artykułu w pracy zbiorowej 

Imię i nazwisko autora artykułu,  Tytuł, tłum. (imię i nazwisko tłumacza), w: Tytuł pracy 

zbiorowej, red. (imię i nazwisko), tłum. (imię i nazwisko tłumacza), miejsce i rok wydania, 

s. 00. 

N. Frye, Archetypy literatury, tłum. A. Bejska, w: Współczesna teoria badań literackich 

za granicą, t. 2, red. H. Markiewicz, Kraków 1972. 

Artykuł w zbiorze tekstów jednego autora 

Imię i nazwisko autora artykułu,  Tytuł. Podtytuł artykułu, w: tegoż / tejże, Tytuł. Podtytuł 

pracy zbiorowej, red. (imię i nazwisko), tłum. (imię i nazwisko), miejsce i rok wydania, s. 00. 

M. Lurker, Mity, baśnie i sny, w: tegoż, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, 

tłum. R. Wojnarowski, Kraków 1994. 

M.R. Mayenowa, Struktura tekstu, w: tejże, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, 

Wrocław 2000. 

Artykuł w czasopiśmie 

• tytuł czasopisma podajemy w cudzysłowie, bez kursywy 

• nie umieszczamy przyimka [w:] przed tytułem czasopisma 

Imię i nazwisko autora, Tytuł, „Nazwa czasopisma” rok, nr 00, s. 00–00. 
A. Kwiecińska, W co gra Paweł Mykietyn?, „Ruch Muzyczny” 2007, nr 10, s. 6–8. 

G. Ligeti, Wandlungen der musikalischen Form, „Die Reihe” 1960, nr 7, s. 19. 

 



 

PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM 

 

Hasła w encyklopediach, słownikach, leksykonach  
Autor hasła, Tytuł hasła, hasło w: Tytuł encyklopedii / słownika, t. 00, red. (imię i nazwisko), miejsce, 

rok wydania, s. 00. 

E. Dziębowska, Chomiński Józef Michał, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna, 

t. 2 (C–D), red. E. Dziębowska, Kraków 1984, s. 108.  

Źródła internetowe i elektroniczne 

Autor, Tytuł [nośnik, np. online, CD-ROM], strona internetowa http [dostęp – w nawiasie 

kwadratowym] 
W. Duch, Amuzja wyobrażeniowa [online], http://www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/12-

Amuzja%20wyobrazeniowa.pdf  [dostęp: 15.09.2012]. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografię układamy w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów – inaczej niż 

w przypisach, najpierw podajemy nazwisko, a później imię autora publikacji. Dzieła, których 

pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł, włącza się do ogólnego układu 

alfabetycznego, szeregując je według pierwszych liter tytułu.  

Prosimy o podanie pełnych imion autorów, tłumaczy, redaktorów itp. 

Poza tym, podobnie jak w przypisach, po tytule prosimy podać miejsce i rok wydania, 

a w przypadku artykułu z czasopisma i hasła w encyklopedii / słowniku – również zakres 

stron artykułu. Na końcu każdego opisu stawiamy kropkę. 

 

Bristiger Michał, Związki muzyki ze słowem, Kraków 1986. 

Krawczyk Dorota, Język i gra, czyli o muzyce postmodernistycznej, „Muzyka” 2005, nr 2, s. 79–105. 

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. Julian Krzyżanowski, t. 2 (N–Ż), Warszawa 

1985. 

Poetyka, t.1, red. D. Ulicka, Warszawa 2000. 

Schaeffer Bogusław, Dymitr Kabalewski, hasło w: Muzyka XX wieku. Twórcy i problemy, 

Kraków 1975, s. 202–203.  

Tadeusz Baird. Sztuka dźwięku, sztuka słowa, red. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 

Warszawa 1984. 

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird. Glosy do biografii, Kraków 1997. 

Toporowska Barbara, Problemy artykulacyjne w dawnej muzyce na instrumenty klawiszowe, Zeszyt 

Naukowy Akademii Muzycznej w Poznaniu nr 6, Poznań 1984. 



 

Uprzejmie prosimy autorów o przestrzeganie ustalonych terminów, gdyż pozwoli to na  

utrzymanie ustalonego harmonogramu prac nad czasopismem. Zachęcamy autorów do 

przysyłania swoich tekstów przed ustalonym terminem. 

STRESZCZENIE ARTYKUŁU 

Autorzy artykułów i notatek naukowych razem z tekstem przesyłają jego streszczenie 

w języku polskim (w osobnym pliku) – orientacyjnie jedna strona standardowego tekstu A4 

(ok. 2 tys. znaków ze spacjami). Streszczenia będą tłumaczone na język angielski przez 

zatrudnionego tłumacza. 

ETAPY PRAC REDAKCYJNYCH 

1. Redakcja merytoryczna – we współpracy z autorem. 

2. Redakcja językowa – we współpracy z autorem; autor dostaje do autoryzacji ostateczną 

wersję tekstu przed łamaniem (prośba o uzupełnienie ewentualnych braków i korektę 

w terminie do 7 dni od momentu przesłania artykułu przez redaktora naczelnego).  

Prosimy, by autorzy pracowali na aktualnej wersji pliku tekstowego, którą otrzymają 

od redaktora. 

3. Wysłanie artykułów do recenzji po redakcji i zatwierdzeniu przez autorów. 

4. Redakcja techniczna, skład i łamanie tekstu/ilustracji. 

5. Ostateczna korekta tekstu po przełamaniu wykonana przez autorów i korektora.  

Na tym etapie autorzy nie mogą już wprowadzać znaczących zmian do artykułu, więc 

prosimy o dokładną weryfikację tekstu przed składem. 

6. Oddanie czasopisma do druku. 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Redakcja Czasopisma „Notes Muzyczny” 


