
 
 

W „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej” zamieszczane są niepublikowane oryginalne 
artykuły naukowe, obejmujące swym zakresem kwestie związane z szeroko pojętym 
bibliotekarstwem, w szczególności zaś prezentowane są wielotematycznie zawartości zbiorów 
bibliotek, z Biblioteką Jagiellońską na czele. Preferowana jest między innymi problematyka 
szeroko pojmowanej działalności bibliotecznej – katalogi komputerowe, konserwacja 
zbiorów, analizy obrazu wynikającego z różnorakich aspektów ankiet przeprowadzanych 
wśród czytelników. Od lat chętnie uwzględniane są materiały biograficzne, a także edycje 
źródeł historycznych bez względu na okres, którego dotyczą, publikowane są przedruki 
korespondencji, rozprawki historyczne w ogólności, a w szczególności te, których źródło tkwi 
zauważalnie w rękopiśmiennych materiałach znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej. W 
szczególnych przypadkach mogą też być uwzględnione prace luźniej związane z szeroko 
pojętą humanistyką. 
 
 
Uwagi ogólne 

 
1. Tekst przeznaczony do działu Rozprawy i Materiały nie powinien w zasadzie przekraczać 

jednego arkusza wydawniczego. Pod tekstem powinno być umieszczone streszczenie w 
języku polskim (objętość 700–1000 znaków) oraz słowa kluczowe w języku polskim (5–
7). 

2. Autorzy proszeni są o podanie adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu poczty 
elektronicznej.  

3. Autorzy otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma i 10 nadbitek, jeśli tekst został 
opublikowany w dziale Rozprawy i Materiały.  

 
Wskazówki techniczne 

 
1. Autorzy proszeni są o dostarczenie ostatecznej wersji pracy w postaci wydruku 

komputerowego wraz z materiałem ilustracyjnym oraz zgodną z wydrukiem wersję 
elektroniczną tekstu w formacie *.rtf na płycie CD/DVD lub wyłącznie wersję 
elektroniczną na adres mailowy Redakcji „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”. 

2. W tekście czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, paginacja w 
górnej stopce na środku. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum (wcięcia akapitowe, kursywa, środkowanie). Dzielenie wyrazów wyłącznie 
automatyczne. 

3. Cytaty w tekście krótsze niż 3 wiersze należy umieszczać w cudzysłowie. Przytoczenie 
obszerniejsze niż 3 wiersze należy umieścić w oddzielnym akapicie (bez cudzysłowu) i 
zmniejszyć punktację czcionki. 

4. Fragment opuszczony w cytacie powinien być oznakowany trzema kropkami w nawiasie 
kwadratowym.  

5. W tekście głównym nie należy używać skrótów, szczególnie w odniesieniu do czasu i 
przestrzeni (rok, a nie: r.; wiek, a nie: w.).  

6. Zapis dat w tekście głównym: miesiące słownie. W przypadku pojedynczych słów lub 
krótkich wyrażeń w językach obcych – kursywa. 

7. Tabele należy sporządzać wedle procedur wykonywanych przez program Word.  
 

 
 



Przypisy do tekstu głównego 
 

1. Przypisy należy umieścić pod tekstem głównym czcionką 10 punktową z odnośnikiem w 
indeksie górnym. Numer przypisu należy umieścić przed znakiem interpunkcyjnym 
kończącym zdanie lub jego część. O autorach i dziełach przytaczanych wcześniej 
stosować należy informację w języku polskim: tenże, tegoż, taż, tejże, dz. cyt., tamże.  
W przypadku przytaczania kilku prac tego samego autora kolejne powtarzające się tytuły 
należy skracać (np. S. Lolo, Polityka Pigmejów… (zam. Polityka Pigmejów wobec 
określonych terytoriów zamorskich), s. 33–34. 

2. Tytuły dzieł drukowanych wyróżnione kursywą; tytuły serii kursywą; druk prosty w 
odniesieniu do przytaczanych archiwaliów; tytuły konferencji i warsztatów – w 
cudzysłowie; tytuły referatów kursywą; zapis dat: miesiące cyframi rzymskimi, bez 
kropek między cyframi; kolejne przypisy oddzielone średnikiem; zapis dziesiątkowy 
przedziałów czasowych: lata 80. XX wieku; w zapisach oznaczających przedziały 
cyfrowe półpauza (np. lata 1931–1939, s. 30–59); w przypadku czasopism na oznaczenie 
tomu cyfra arabska (vol. 1, t. 5), na oznaczenie rocznika cyfra rzymska (LXI) – np. „Studia 
Theologica Varsaviensia”, t. 17, 1979, nr 1, s. 248, np. „Biuletyn Biblioteki 
Jagiellońskiej” XXVI, 1976, s. 129–159; w tekstach obcojęzycznych skrót oznaczający 
stronicę wyraża się stosownie do języka użytego w tekście (np. niem.: S. ang. p. itd.).  

3. Poszczególne elementy przypisy należy oddzielić przecinkiem. Gdy autor odwołuje się do 
szeregu dzieł w ramach jednego przypisu, opisy tych dzieł powinny być oddzielone 
średnikami. 

 
a. Źródła niedrukowane 

 
Należy kolejno podać nazwę archiwum lub biblioteki w skrócie (po raz pierwszy w 

pełnym brzmieniu), nazwę zespołu archiwaliów lub sygnaturę, oznaczenie tomu, tytuł zespołu 
archiwalnego, tytuł dokumentu, kartę lub stronę (np. APKr, RGO, t. 18, Sprawozdanie 
sytuacyjne z dnia 15 lutego 1944 r., k. 21–22 lub IPN Kr 010/12260, SOR „Alfa”, t. 5, 
Analiza sytuacji operacyjnej, k. 34, lub BJ, sygn. rkps 15671 II, J. Braun, Wspomnienia, t. 2, 
k. 23–25, lub BJ, sygn. Przyb. 18/92, k. 302. 

 
b. Książka 

 
– M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 155. 
W przypadku występowania dwóch imion autora – inicjały bez spacji. 
 

c. Praca zbiorowa 
 
– Książka polska w okresie zaborów. Wybrane problemy metodologii i dydaktyki 

bibliologicznej, bibliotekoznawstwa i informatologii. Praca zbiorowa pod red. M. Kocójowej, 
Kraków 1991. 
 
d. Artykuł w pracy zbiorowej 

 
– J. Kijas, Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej UJ w okresie Stanisława 

Tarnowskiego(1871–1909), [w:] Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, red. T. Ulewicz, Kraków 1966, s. 122. 

 



– J.M. Rokicki, Byle do przodu. Wspomnienia z przyszłości, [w:] Zawsze razem. Szkice 
współczesne, red. Z. Wnuk-Lipiński, Kraków 1995, s. 34–45, Zeszyty Naukowe UJ, 1145. 
Prace Psychologiczne, z. 35. 

 
e. Artykuł w czasopiśmie 

 
– J.M. Rokicki, Byle do przodu. Wspomnienia z przyszłości, „Wojskowy Przegląd 

Historyczny” 1995, nr 2, s. 28. 
 

f. Dokument elektroniczny 
 
R. Krzywy, O panegiryku staropolskim. Tradycja i przemiany, [online] 

http://staropolska.pl/barok/opracowania/panegiryk.html [dostęp: 20.09.2011]. 
 

Ilustracje 
 
Materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, tabele) powinien być ponumerowany. 

Lokalizację ilustracji należy oznaczyć przy pomocy cyfr umieszczonych w tekście. Skany 
ilustracji (najlepiej w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi) i propozycje podpisów do nich 
powinny być opisane jednoznacznie. W przypadku gdy ilustracje podlegają ochronie w 
zakresie praw autorskich, należy uzyskać i dostarczyć na piśmie zgodę autora lub właściciela. 
 


