
Informacje dla autorów 

 

1. Redakcja „Zeszytów Chojnickich” przyjmuje do postępowania wydawniczego artykuły 

oryginalne i nigdzie niepublikowane. 

2. W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu 

zapewnienia rzetelności naukowej, Redakcja zobowiązuje autorów do ujawnienia:  

a) wkładu merytorycznego poszczególnych autorów w powstanie publikacji 

(z podaniem ich afiliacji); 

b) źródeł finansowania publikacji oraz wkładu instytucji naukowo-badawczych, 

stowarzyszeń i innych podmiotów. 

3. Redakcja „Zeszytów Chojnickich” przestrzega, że tzw. ghostwriting (wkład w powstanie 

publikacji bez ujawnienia udziału) oraz guest autorship (znikomy udział autora  

w powstanie publikacji lub brak takiego udziału) stanowią przykłady nieuczciwości  

i nierzetelności naukowej.  

4. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych informacji wymaganych w punkcie 1 i 2 

spoczywa na osobach zgłaszających tekst do publikacji. 

5. Dostarczenie tekstu do Redakcji „Zeszytów Chojnickich” jest jednoznaczne  

z oświadczeniem, że autorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, 

że tekst jest wolny od wad prawnych i że nie był wcześniej publikowany w całości lub  

w części ani nie znajduje się w postępowaniu wydawniczym w innym wydawnictwie. 

Przekazanie tekstu stanowi również nieodpłatną zgodę na opublikowanie tekstu  

na łamach „Zeszytów Chojnickich” oraz na jego nieograniczone co do czasu  

i terytorium rozpowszechnianie i udostępnianie w wersji papierowej i elektronicznej. 

6. Redakcja „Zeszytów Chojnickich” dokonuje wstępnej oceny artykułów. W przypadku 

tekstów niespełniających wymogów wydawniczych Redakcja zastrzega sobie prawo  

do ich odrzucenia lub skrócenia, a także zmiany tytułu i opracowania redakcyjnego. 

7. Artykuły złożone do „Zeszytów Chojnickich” są recenzowane zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja przekazuje artykuły do dwóch 

zewnętrznych recenzentów (których afiliacja jest różna od afiliacji autorów), 

dobieranych spośród znawców danej problematyki, z zachowaniem zasady podwójnej 



anonimowości (double blind review), co oznacza, że recenzenci i autorzy nie są 

informowani o swoich personaliach. Ocenie podlega oryginalność pracy, wartość 

merytoryczna, wykorzystana baza źródłowa i literatura, a także warsztat naukowy 

autora. Recenzje sporządzane są na piśmie, a autorzy są informowani o ich wyniku  

i otrzymują je do wglądu.  

8. Zgłoszenia artykułów można dokonać w formie tradycyjnej (wydruk + płyta CD)  

lub drogą mailową pod adresem: kjaruszewski67@wp.pl (Kazimierz Jaruszewski) lub 

albrzozowa@wp.pl (Bogdan Kuffel). 

9. Artykuł złożony do Redakcji „Zeszytów Chojnickich” musi być opatrzony tytułem,  

z podaniem nazwiska autora. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku 

polskim oraz notę o autorze, zawierającą podstawowe informacje (afiliacja, 

zainteresowania badawcze, najważniejsze publikacje itd.). Artykuł nie powinien 

przekraczać objętości 1,5 arkusza wydawniczego. 

10. Tłumaczenia streszczeń na język angielski dokonuje filolog anglista współpracujący  

z Redakcją „Zeszytów Chojnickich”. 

11. Artykuł w wersji elektronicznej powinien być zapisany: 

a) tekst w formie pliku MS Word (doc, docx, rtf), czcionka Times New Roman; 

b) rysunki, schematy, zdjęcia w formie plików: doc, docx, xls, xlsx, cdr, ai, tif, jpg 

(pliki jpg i tif o minimalnej rozdzielczości 300 dpi); 

c) wszystkie ryciny i tabele powinny posiadać tytuł i źródło pochodzenia. 

12. W artykule należy stosować przypisy dolne. 

13. Wszystkie cytaty powinny być opatrzone cudzysłowem, z podaniem autora tłumaczenia 

w przypadku cytatów tłumaczonych z języka obcego (w przypisach można zachować 

tekst w brzmieniu oryginalnym). Opuszczenia w cytatach należy sygnalizować 

wielokropkiem ujętym w nawias. 

14. W opisach bibliograficznych publikacji w językach słowiańskich używających alfabetu 

cyrylickiego zapis należy podać w formie transkrypcji.  

15. Redakcja dokonuje ujednoliceń w tekście (przypisy, skróty, zapisy dat, liczebników itp.) 

według przyjętego wzoru. 
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