ZASADY REDAKCYJNE
TEKST GŁÓWNY:
1. Czcionka – Times New Roman, rozmiar – 12, interlinia – 1,5, akapit – 1,25.
2. W artykule - na stronie tytułowej po lewej stronie u góry należy umieścić imię i nazwisko
autora oraz miasto i nazwę uczelni, do której jest afiliowany. Tytuł artykułu – na środku,
wersalikami, rozmiar czcionki – 16.
3. W recenzji – zamieszczamy nagłówek pogrubioną czcionką (rozmiar 14), który zawiera:
pełne imię i nazwisko (nazwisko pisane wersalikami) autora recenzowanej pracy, a następnie
pełny tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, wydawnictwo oraz liczbę stron. Jeśli recenzja
dotyczy pracy zbiorowej lub serii wydawniczej, po tytule podajemy nazwiska redaktorów i
ewentualnie liczbę tomów. W nagłówkach stosujemy skróty w języku publikacji:
Ks. Stanisław JÓŹWIAK, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Lublin 2004,
Wydawnictwo KUL, ss. 235
Ks. Jan SŁOMKA, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Studia Antiquitatis
Christianae. Series Nova 4, Katowice 2007, ss. 278.
Fabio RUGGIERO, La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli IV. Prefazione di M. Simonetti, Roma 2002, Città Nuova Editrice, pp. 260.
4. W sprawozdaniach – w nagłówku podajemy pełna nazwę sympozjum lub konferencji
(wersalikami) oraz miejsce i datę sympozjum (konferencji) np:

KULTURA NAUKOWO-NATURALISTYCZNA U OJCÓW KOŚCIOŁA (I-V WIEKU)
(XXXV Dni Augustiańskie – Rzym, 4-6 V 2006 r.)
5. Tytuły dzieł i dokumentów piszemy zawsze kursywą.
6. Cytaty umieszczone w tekście piszemy czcionką prostą i umieszczamy w cudzysłowie.
Gdy w cytacie zachodzi konieczność zastosowania cudzysłowu, stosujemy znaki: «...»
Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy za pomocą nawiasów prostokątnych np:
[...]
7. Jeśli cytujemy dokumenty Kościoła lub dzieła Ojców Kościoła, to w przypisie podajemy
cytowany fragment w języku oryginalnym. Dokumenty Kościoła cytujemy na podstawie
wydania oryginalnego tekstu.

8. W recenzjach nie podajemy stopni naukowych lub stanowisk wymienianych osób.
9. W sprawozdaniach podajemy pełne brzmienie stopni naukowych wymienianych po raz
pierwszy osób, a przy kolejnych wspomnieniach stosujemy skróty np: prof. dr. hab.
10. Obce słowa zapisujemy kursywą np: explicite,
11. Sigla do cytatów biblijnych są umieszczane w tekście głównym. Cytaty biblijne
zapisujemy w następujący sposób: numer księgi – spacja – skrót tytułu – numer rozdziału –
przecinek – spacja – numer wersu (wersy oddzielone półpauzą): 1 Kor 4, 2-3

PRZYPISY:
1. Stosujemy czcionkę o wymiarze 10, wcięcie pierwszego wiersza – 1,25.
2. Numer przypisu w tekście głównym piszemy cyfrą arabską i umieszczamy przed znakiem
interpunkcyjnym oznaczającym zakończenie zdanie lub jego części.
3. W opisie bibliograficznym stosujemy zapis przecinkowy. Zawiera on inicjał imienia,
nazwisko autora (wersalikami), tytuł dzieła (kursywą), podtytuł (oddzielony kropką), tłum.,
inicjał imienia i nazwisko tłumacza, miejsce i rok wydania, numer strony zakończony kropką
(bez skrótu strony: s.), np:
H. ARENDT, Love and Saint Augustin, Chicago 1996, 34.
J.N.D. KELLY, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988,
291.
W przypadku dwóch lub więcej miejsc wydania rozdzielamy je półpauzą ze spacjami, np:
Freiburg – Basel – Wien 2007.
4. W opisie prac zbiorowych piszemy inicjał imienia i nazwisko autora (wersalikami), tytuł
(kursywą), następnie po przecinku – „w:” (bez nawiasów), tytuł pracy (kursywą), skrót: red.,
inicjał imienia i nazwisko redaktora (- ów), nazwę serii wydawniczej, rok i miejsce wydania,
numery stron, np:
W. MYSZOR, Herezja, w: Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1999, 131-134.
T. KACZMAREK, Augustyn do braci „ex parte Donati”, w: Ortodoksja, herezja, schizma w
Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M.
Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2012, 135.
5. W opisie artykułu zawartego w czasopiśmie podajemy pierwszą literę imienia i nazwisko
autora (wersalikami), tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie lub skrót
tytułu (bez cudzysłowu), rocznik, rok wydania (w nawiasie), numer lub zeszyt cyframi
arabskimi, np:

J. RATZINGER, Salus extra Ecclesiam nulla est, „Znak“ 17 (1965) 5, 611-618.
Cz. BARTNIK, Augustyńska historiologia, VoxP 8 (1988) 15, 787-801.
6. Jeśli odwołujemy się do czasopisma więcej niż jeden raz to za pierwszym razem przy tytule
w nawiasie podajemy skrót czasopisma (bez kursywy i cudzysłowu), np:
„Agostino Dizionario Enciclopedico” (ADE)
7. Jeśli cytujemy dzieła autorów starożytnych podajemy imię autora (wersalikami), tytuł w
języku oryginalnym, lokalizację (rozdział, paragraf), wydanie oryginalnego tekstu wraz z
numerami stron, i po średniku polskie tłumaczenie tekstu (jeśli jest), inicjał imienia i
nazwisko tłumacza (wersalikami), ewentualnie serię wydawniczą, miejsce wydania i rok,
numery stron, np:
ŚW. AUGUSTYN, De Trinitate libri quindecim 1, 6, 9, NBA 4, 18-20, Roma 2003; O
Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, POK 25, Poznań – Warszawa – Lublin 1962, 88-89.
8. Pracę cytowaną więcej niż jeden raz zapisujemy podając inicjał imienia i nazwisko autora,
skrót tytułu (kursywą), numery stron, np;
J. PELIKAN, Powstanie wspólnej tradycji, 35.

9. Jeśli w następujących bezpośrednio po sobie przypisach występuje to samo dzieło z
identycznym opisem bibliograficznym, to zastępujemy zapis bibliograficzny skrótem
”Tamże” wraz z podaniem numeru stron, np.:
Tamże, 15.
11. Jeśli w przypisie występuje bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło danego autora,
to w inicjał imienia i nazwisko autora zastępujemy skrótem „Tenże” lub „Taż”, a następnie
tytuł pracy lub jej skrót oraz numery stron.

12. Jeśli odsyłamy do stron internetowych, to podajemy inicjał imienia i nazwisko autora
(wersalikami), tytuł dzieła (kursywą), adres internetowy oraz datę korzystania z tej strony
internetowej w nawiasie kwadratowym, np:

K. BIAŁECKI, Lepsi katolicy?, w: http//www.niniwa2.cba.pl/sb-kosciolpolskokatolicki.htm
[14.04.2011].
13. Cytując dokumenty Kościoła podajemy pełną nazwę dokumentu (lub jego skrót jeśli
dokument powtarza się), lokalizację (punkty), wydanie oryginalnego tekstu wraz numerami
stron oraz polskie tłumaczenie w pełnym lub skróconym (w przypadku powtarzania się
dokumentu) opisie bibliograficznym, np:
CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
“Gaudium et spes” (KDK) 1, AAS 58 (1966), 1025-1026, Konstytucja duszpasterska o
Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: SOBÓR WATYKAŃSKI II,
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, 411.

KDK 22, AAS 58 (1966), 1042-1044, SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, 541-543.

IOANNES PAULUS II, Litterae Encyclicae de quibusdam quaestionibus fundamentalibus
doctrinae moralis Ecclesiae „Veritatis Splendor” (VS) III, 106, AAS 85 (1993), 1216,
JAN PAWEŁ II, Encyklika „Veritatis splendor” o niektórych podstawowych problemach
nauczania moralnego Kościoła, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 821-822.
VS III, 106, AAS 85 (1993), 1216, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 821.
14. Wydania elektroniczne np. komentarzy biblijnych, np:
G. WENHAM, Genesis 16-50, WBC 2, Waco TX, 1987 [CD-ROM]
G. WENHAM, Genesis 16-50, WBC 2, Waco TX, 1987 [Libronix] czy [DVD]
W przypadku słownika połączonego z jakimś programem komputerowym np.:
C. BArth, NTC, TDOT (edycja elektroniczna)

