Informacja dla autorów „Pamięci i Sprawiedliwości”
Redakcja zwraca się do wszystkich autorów o stosowanie następujących zasad, dotyczących
formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym piśmie.
1. Wszystkie teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres pocztowy lub emailowy.
2. Odnośniki do przypisów powinny być umieszczone w tekście przed znakami
interpunkcyjnymi: kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem gdy kończy je skrót r. – rok lub
podobny) lub przecinkiem, średnikiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być
umieszczone między słowami, których nie oddziela znak interpunkcyjny).
3. W bibliografii i przypisach powinien być zachowany następujący schemat opisu:
a. przypis archiwalny: nazwa archiwum, po przecinku nazwa zespołu, sygnatura,
ewentualnie tom, tytuł dokumentu, data, karta.
b. druki zwarte: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywą), po
przecinku ewentualnie tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku
strony; po tytule publikacji zamieszczonej w pracy zbiorowej piszemy: [w:] tytuł
pracy i jw.
c. artykuły w czasopismach: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł
(kursywą), po przecinku tytuł czasopisma w cudzysłowie, dalej – bez przecinka –
rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, część), po przecinku strony. W
opisach stosujemy cyfry arabskie.
d. stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, op. cit., loc. cit. (kursywą).
4. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., rkps, mps,
t., z., etc.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), dopuszczalne są także inne skróty,
przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich
znaczenia. W tekście głównym zapis daty: 3 lipca 1969 r.; w przypisach nazw miesięcy
podajemy cyfrą rzymską, wówczas gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez
oddzielających je kropek), w innych przypadkach słownie.
5. W recenzji ponad tekstem należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) i
nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (według strony
tytułowej); jeśli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule należy podać imię i
nazwisko redaktora; następnie – w przypadku pracy wielotomowej – liczbę tomów lub
części (np. t. 1–2) cyframi arabskimi i dalej: nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, na
ostatnim miejscu liczbę stron. Imię i nazwisko autora recenzji – na końcu tekstu z prawej
strony.
6. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu autorowi do właściwego
przygotowania i ponownego przepisania w wypadku, gdy będzie on odbiegać swoją
zewnętrzną formą od powyższych zasad.
7. Tekst powinien liczyć nie więcej niż 50 tys. znaków (wraz ze spacjami). Redakcja
zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w porozumieniu z autorem.
8. Redakcja prosi o dołączenie do artykułu:
a. streszczenia o objętości do 2500 znaków;
b. listy słów kluczowych;
c. notki o autorze, zawierającej podstawowe informacje: rok urodzenia, zawód lub
tytuł naukowy, miejsce pracy, zakres zainteresowań historycznych oraz
najważniejsze pozycje w dorobku naukowym;
d. wypełnionego oświadczenia autorskiego.

