Guide to Contributors
Manuscripts of no more than 20 pages (40,000 characters for papers) or 10 pages
(20,000 characters for reviews) should conform to the general editorial standards:
1. Please ensure that you are sending us the final and complete manuscript, namely:
one electronic copy in either Word format, containing all main text, footnotes and the
bibliography.
2. Parenthetical citation should be made in the following way: (author’s name and
year of publication: page), e.g. (Skubalanka 1988: 11).
3. Bibliography should by placed at the end of the text according to the following arrangement:
· for monographs: author’s last name and the initial of the first name, year of publication, title (italicized), place,
· for papers in monographs: bibliographic information should include author’s last
name and the initial of the first name, year of publication, title. – monograph’s title
(italicized), ed. editor’s initial of the first name and the last name, place and year of
publication, pages,
· for papers in journals: author’s last name and the initial of the first name, year of
publication, paper’s title, “journal’s title”, vol. (or year, number of publication etc.),
pages.
4. All submissions must be accompanied by:
· the abstract in English of up to one page (1,500–2,000 characters),
· the list of keywords in English.
5. Contributors are asked to include author’s affiliation and position, place of work
address and e-mail address (to be included in Notes on Contributors).
6. Contributors whose papers, reviews or abstracts are not in their native language are
asked to have their papers carefully checked by a native speaker.
7. As we have decided not to use author’s proof. Therefore, please send us only the
manuscripts, which are really complete.
8. Contributors are expected to respect scientific and ethical standards (including the
acknowledgements on the subjects contributing to the creation of the publication in respect of its content, preparation and funding, etc.) Any irregularities shall be exposed.
9. No royalties will be paid to contributors.
Papers and reviews for the next volume of “Stylistyka” should be sent in either as a hard
copy accompanied by e-mail: styl@uni.opole.pl by 31 X.

401

Informacje dla autorów
Maksymalna objêtoœæ tekstu pracy przekazywanej do redakcji „Stylistyki” wynosi dla
artyku³ów 20 stron (40 000 znaków), natomiast dla recenzji lub omówieñ – 10 stron
(20 000 znaków). Praca ta winna spe³niaæ poni¿sze standardy:
1. Autor oddaje ostateczn¹ i kompletn¹ wersjê dzie³a w postaci zapisu elektronicznego
(w formacie Word) ca³ego tekstu g³ównego, przypisów i bibliografii.
2. Odwo³ania do literatury zamieszczane w pracy winny odpowiadaæ nastêpuj¹cemu
przyk³adowi: (Skubalanka 1988: 11), czyli powinny zawieraæ nazwisko autora danej pozycji literaturowej, rok jej wydania oraz stronê.
3. Na koñcu artyku³u nale¿y umieœciæ literaturê w uk³adzie alfabetycznym. Nale¿y j¹
zapisaæ w nastêpuj¹cy sposób:
· w przypadku prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia autora pracy, rok
wydania, tytu³ pracy (kursyw¹), miejsce wydania, strony,
· w przypadku artyku³ów w pracach zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia
autora artyku³u, rok wydania, tytu³ artyku³u. – tytu³ pracy zwartej (kursyw¹), red. …
(tutaj inicja³ imienia i nazwisko redaktora naukowego pracy), miejsce i rok wydania,
· w przypadku artyku³ów w czasopismach: nazwisko i pierwsza litera imienia autora artyku³u, rok wydania, tytu³ artyku³u, „nazwa czasopisma” (w cudzys³owach),
numer (ewentualnie rocznik, zeszyt itp.), strony.
4. Do artyku³u nale¿y do³¹czyæ:
· streszczenie w jêzyku angielskim o objêtoœci do 1 strony (1500–2000 znaków),
· wykaz s³ów kluczowych w jêzyku angielskim.
5. Do Noty o autorach Autor winien podaæ swój stopieñ i tytu³ naukowy, miejsce zatrudnienia, adres oraz adres mailowy.
6. Autorzy artyku³ów, recenzji i abstraktów napisanych w jêzyku innym ni¿ polski
proszeni s¹ o nadsy³anie tekstów dok³adnie sprawdzonych przez rodzimego u¿ytkownika danego jêzyka.
7. Redakcja odstêpuje od korekt autorskich. Prosimy zatem o przysy³anie do redakcji
prac w takiej postaci, jak¹ mo¿na uznaæ za ostateczn¹.
8. Redakcja oczekuje od Autorów respektowania standardów naukowych oraz etycznych (m.in. ujawnienia podmiotów przyczyniaj¹cych siê do powstania publikacji). Wykryte przypadki nierzetelnoœci naukowej bêd¹ demaskowane.
9. Redakcja nie gwarantuje honorariów wydawniczych.
Teksty artyku³ów oraz recenzji nowoœci wydawniczych do kolejnego rocznika „Stylistyki” nale¿y nadsy³aæ elektronicznie (styl@uni.opole.pl) do 31 X.
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