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INFORMACJE TECHNICZNE I EDYTORSKIE DLA AUTORÓW
Artykuły nadsyłane do czasopisma „Pomoc Rozwojowa” nie mogą być wcześniej publikowane, jak
również uczestniczyć w postępowaniu kwalifikującym je do publikacji w innym czasopiśmie lub
wydawnictwie.
FORMAT TEKSTU:
 *.doc
 *.docx
 *.rtf

INFORMACJA O AUTORZE:
 dokładny adres do korespondencji;
 tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy (tylko w przypadku artykułów
naukowych).
DODATKOWO PROSIMY O:
 oświadczenie o oryginalności pracy;
 oświadczenie o tym, iż praca nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym.
INFORMACJE O TEKSTACH NAUKOWYCH:
 tekst powinien liczyć nie mniej niż 20 tys. znaków, a maksymalnie 40 tys. znaków;
 do tekstu powinien być dołączony spis literatury;
 do tekstu powinny być dołączone abstrakty w j. polskim oraz j. angielskim (liczące maksymalnie
250 wyrazów);
 do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w j. polskim i j. angielskim.
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INFORMACJE O TEKSTACH POPULARYZATORSKICH:
 tekst powinien liczyć nie mniej niż 8 tys. znaków, a maksymalnie 20 tys. znaków.

SPIS LITERATURY:
 spis powinien być uporządkowany alfabetycznie;
 w tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę;
 tytuły czasopism należy pisać stylem prostym w cudzysłowie;
 nie należy podawać nazw wydawnictw.

W przypadku książki – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), kropka, rok wydania w
nawiasie, przecinek, tytuł kursywą, przecinek, miejsce wydania, kropka.
Jasiewicz Z. (2004), Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji
Środkowej, Poznań.
W przypadku prac zbiorowych – nazwisko (nazwiska) redaktorów, pierwsza litera imienia (imion),
kropka (red.), rok wydania w nawiasie, przecinek, tytuł kursywą, przecinek, miejsce wydania, kropka:
Górak-Sosnowska K., Markowska U. (red.) (2011), Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Materiały do zajęć z edukacji globalnej, Warszawa.
Sajoo A. B. (red.) (2002), Civil society in the Muslim World: Contemporary Perspectives,
London.
W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion),
kropka, rok wydania w nawiasie, przecinek, tytuł kursywą, [w:], nazwisko redaktora i pierwsza litera
imienia (imion), kropka, (red.), przecinek, tytuł kursywą, przecinek, miejsce wydania, kropka:
Zapaśnik, S. (2010) Tolerancja a odmienni kulturowo [w:] Jakubowska – Branicka I. (red.), O
Tolerancji we Współczesnym Świecie Demokracji Liberalnej, Warszawa.
W przypadku artykułu w czasopiśmie: tygodniku, dwutygodniku itp. – nazwisko autora i pierwsza
litera imienia (imion), kropka, rok wydania w nawiasie, przecinek, tytuł kursywą, przecinek, tytuł
czasopisma w cudzysłowie, przecinek, kolejny numer czasopisma:
Peshkova S. (2009), Muslim Women Leaders in the Ferghana Valley: Whose leadership is it
anyway?, „Journal of International Women’s Studies”, nr 11/1.
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Wojciechowski M. (2013), Antropolodzy z CIA. Broń antropologiczna, „Polityka”, nr
37/2924
W przypadku artykułu w gazecie codziennej – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion) – o ile
są znane, kropka, rok publikacji w nawiasie, przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, tytuł gazety (w
cudzysłowie), przecinek, data dzienna wydania, kropka:
Zawadzki M. (2013), Ameryka stanęła, „Gazeta Wyborcza”, 2 października.
Uwaga: W przypadku artykułu podpisanego inicjałem, skrótem lub niejednoznacznym pseudonimem
dane autora należy pominąć, a w przypisie zamieścić jedynie tytuł artykułu, tytuł gazety i datę.
W przypadku wywiadu w gazecie codziennej – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion) – o
ile są znane, kropka, rok publikacji w nawiasie, przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, tytuł gazety
(w cudzysłowie), przecinek, data dzienna wydania, kropka:
Becler, R., 2011, O śmierci trzeba mówić prawdę, rozm. przepr. A. Wacławik-Orpik, „Gazeta Wyborcza”,
11 marca
W przypadku tekstów z Internetu
 nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, rok publikacji artykułu, przecinek,
tytuł kursywą, przecinek, data dzienna publikacji, przecinek, <adres internetowy>, przecinek,
[dostęp: (data w formacie miesiąc i rok)], kropka:
Romodanowskij K. (2011), Rossija stała terpimee k trudowym migrantom, 04.05.2011,
<http://www.memoid.ru>, [dostęp: maj 2012].
Uwaga: w przypadku raportów jw.; po tytule dajemy nazwę raportu, przecinek, nazwę organizacji, która
raport przygotowała, (jeśli podany miesiąc i rok, również je wpisujemy), przecinek, <adres internetowy>,
przecinek, [dostęp: (data w formacie miesiąc rok)], kropka.
Beyond Borders: Exploring Links between Trafficking and Migration (2010), GAATW
Working Papers Series, Global Alliance Against Traffic in Women,
<http://www.gaatw.org>, [dostęp: wrzesień 2013].
PRZYPISY:
 Przypisy należy umieszczać na końcu strony, służą one jedynie dla uzupełnienia informacji
znajdujących się w tekście głównym, nie zaś do cytowania źródeł, chyba że informacje zawarte
w tekście były uzyskane podczas pracy w terenie (badań, pracy w organizacjach pomocowych
etc.), np:
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Informacje uzyskane na podstawie wywiadu z przedstawicielem organizacji lokalnej, Tadżykistan,
Duszanbe, wrzesień 2013.
Informacje uzyskane podczas pracy Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Liban, obóz
dla uchodźców syryjskich, lipiec 2013.
 Przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1, 2, 3 etc.)
ŹRÓDŁA:


Każdy autor wymieniony w bibliografii musi być cytowany w tekście głównym w następujący
sposób:

Jeden autor: (Smith 1987: 20)

Dwóch autorów: (Pickett i White 1985: 31-33)
Kilka publikacji tego samego autora: (Smith 1993: 63, 1998: 124-169)

Publikacje autora wydane w tym samym roku: (Smith 1993a: 63, Smith 1993b: 124-169)
Trzech lub więcej autorów: (Jones i in. 2001)
Autorzy o tym samym nazwisku: (D. Smith 1981: 14; G. Smith 1999: 101)

W przypadku gdy tekst cytowanego autora nie ma numeru strony: (Smith 2002)

INFORMACJE EDYTORSKIE:
 Interlinia: 1,5
 Preferowana czcionka: Arial
 Tekst wyjustowany
 Do cytatów należy stosować:
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- cudzysłów (w przypadku cytowania autora, definicji itp.)
Paradoksalne jest również to, iż: „z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie ONZ
wynika, że pozbawionych wolności osobistej pracowników jest dziś więcej niż w jakimkolwiek okresie
historii”.
Handel ludźmi oznacza: „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub
przetrzymywanie osób, przy pomocy groźby lub użycia siły lub innych form przymusu, uprowadzenia,
oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub pozycji wobec osoby bezbronnej lub wręczania lub
przyjmowania płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą,
celem eksploatacji. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, prostytucję lub inne formy wykorzystywania
seksualnego, przymusową pracę lub służbę, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa,
zniewolenie albo usunięcie organów”.
lub kursywę (w przypadku relacji i wypowiedzi, cytowania świadków lub rozmówców):
– Bałam się wrócić do domu, bo to naprawdę wstyd. Chciałam więc oddać dziecko ludziom,
którzy go nie mają. Nie byłam jednak przygotowana na to, co zastanę w ośrodku. Niektóre dziewczyny
próbowały odebrać sobie życie, inne były bite. Ja byłam wśród tych, które próbowały uciec, ale nie
było takiej możliwości. Jestem naprawdę szczęśliwa, że nas uwolniono – relacjonuje jedna z
wyzwolonych.
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