Zasady i reguły edytorskie przygotowywania tekstu
do publikacji w„Filo-Sofiji”

Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w kwartalniku „Filo-Sofija” należy
przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx lub
*.odt i przesłać na internetowy adres do korespondencji: grzegorz.a.dominiak@post.pl .
Pliki nie powinny przekraczać objętości 1,0-1,5 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tysięcy znaków wraz ze
spacjami). Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o objętości
przynajmniej 1 MB. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim i j. angielskim
(wraz z tłumaczeniem tytułu oraz słowami kluczowymi) oraz krótką notę o autorze, która powinna
zawierać przede wszystkim informację o stopniu naukowym, miejscu pracy, zainteresowaniach
badawczych oraz informację o najważniejszych publikacjach.
Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt. bez stosowania
dzielenia wyrazów, interlinia 1-1,5. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j.
hebrajskiego, znaków fonetycznych j. praindoeuropejskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym
pliku. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadkach uzasadnionych autor może
dołączyć plik PDF, zawierający zapis artykułu np. ze zbiorem znaków logicznych.
Przypisy, zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych, nie powinny wprowadzać
w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym) właściwym dla danego języka
tekstu. Dopuszczalny jest zapis w systemie harwardzkim lub numerycznym, o ile nie narusza
wspomnianej zasady.
Tekst przygotowany do publikacji w języku obcym jest sprawdzany pod względem językowym przez
specjalistów z danego języka lub wybitnych tłumaczy danego języka, lub tzw. nätive speakerów.
Każda rozprawa jest poddawana procedurze recenzyjnej, w tym przez recenzentów spoza komitetu
redakcyjnego i rady naukowej czasopisma. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co
najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość
autora. Zarówno recenzenci, jak i autorzy recenzowanych prac pozostają dla siebie anonimowi,
przynajmniej do czasu ich upublicznienia. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym
wnioskiem co do dopuszczenia do publikacji lub odrzucenia tekstu. Recenzenci posługują się
formularzem recenzyjnym. W ten sposób wszystkie teksty oceniane są wedle ujednoliconych kryteriów.
O konkluzjach poszczególnych recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu
przez redakcję. Od roku 2011 nazwiska recenzentów współpracujących z kwartalnikiem „Filo-Sofija”
publikowane są każdorazowo w ostatnim numerze za dany rok kalendarzowy oraz na stronie
internetowej czasopisma.
W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji redakcja kwartalnika przestrzega zasad rzetelności
i uczciwości naukowej związanych z tzw. zaporą ghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub
honorary authorship. Przy zgłoszeniu tekstu z zamiarem publikowania w „Filo-Sofiji” przez więcej niż
jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
Od autorów przyjętych do druku tekstów redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania
publikacji (granty, instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia, etc.) oraz osobnego złożenia
deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności przyjętego do publikacji tekstu oraz (2) o nienaruszaniu
praw autorskich osób trzecich. Wydawca z zasady nie płaci honorariów za teksty przyjęte do publikacji,
chyba że postanowi inaczej.

