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Rocznik Studia Polsko-Wschodnie to nowa seria wydawnicza, będąca kontynuacją wydawanej w
Mińsku, przy wsparciu Instytutu Polskiego, w latach 1998-2013 serii monografii zbiorowych pt.
Паланістыка — Полонистика — Polonistyka. Zostanie zachowana ogólna struktura treści
publikowanych tekstów. O profilu tematycznym serii będą stanowiły artykuły naukowe, przeglądy, recenzje, a także teksty źródłowe w zakresie historii Polski, w tym najnowszej, nauk o
społeczeństwie i kulturze, o literaturze i języku. Szczególną wagę przywiązujemy do takich zagadnień, jak polsko-wschodnioeuropejskie powiązania społeczno-kulturowe, literackie i językowe, dziedzictwo kulturowe obszaru dawnej Rzeczypospolitej, rola i miejsce Polski w procesach społeczno-politycznych i kulturowych, dokonujących się w krajach Europy Wschodniej, recepcja kultury polskiej w krajach Europy Wschodniej i in. Teksty są publikowane w języku polskim, a także innych językach europejskich, przeważnie angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Zapraszamy do współpracy!

————— WYMOGI TECHNICZNE —————
Objętość tekstu nie przekracza 40 000 znaków (ze spacjami).
Czcionka — Times New Roman 11 pkt, interlinia — Co najmniej 12 pkt. Pierwszy wiersz —
wcięcie od lewej 0,7 cm. Wszystkie ilustracje językowe podaje się kursywą. W przypadku ilustracji w postaci zdań lub fragmentów tekstowych umieszcza się je w osobnym akapicie, format takiego akapitu: czcionka Times New Roman 9 pt, kursywa, pierwszy wiersz — wcięcie od

lewej 0,7 cm, odstępy przed i po 12 pt, nie dodawać odstępów przed akapitami o takim samym stylu. Jeżeli autorka/autor uważa to za konieczne, może zastosować numerację przykładów.
W celu wyróżnienia wyrazów prosimy używać operacji: Format — Czcionka — Odstępy
między znakami — Odstępy — Rozstrzelone — 2 pt, np. l i n g w i s t y k a .
Ustawienia strony. Papier A4. Marginesy: górny 3,4 cm, dolny 11 cm, prawy 9 cm, lewy 2,3
cm. Układ: + inne na stronach parzystych i nieparzystych; + inne na pierwszej stronie; nagłówek 2,1 cm; stopka 9,5 cm.
Nie używać przypisów dolnych ani końcowych! Wszystkie przypisy bibliograficzne, dygresje itp. podajemy w tekście według tzw. s y s t e m u h a r w a r d z k i e g o . Na przykład:
Z tej asymetrii pomiędzy językiem a kulturą zdawał sobie sprawę m. in. E. Sapir (1993, 283):
w jego interpretacji elementy kultury, za sprawą tego, że są przyporządkowane bezpośrednim
potrzebom społecznym i w sposób naturalny są bardziej uświadamiane przez ludzi, zmieniają
się szybciej niż elementy systemu języka, szczególnie systemu gramatycznego, zachowywanego w formach podświadomych.
Proszę nie numerować stron.
Imię i nazwisko autora podaje się przed tekstem artykułu. Czcionka: Times New Roman 12
pt. Format — do lewej, odstępy — przed 36 pt, po 0 pt.
Tytuł artykułu podajemy po nazwisku autora. Czcionka Times New Roman 13 pt, pogrubiony. Format — do środka, odstępy — przed 12 pt, po 24 pt.
Po tekście głównym podajemy listę bibliograficzną. Nagłówek LITERATURA — czcionka Times New Roman 11 pt, Kapitaliki; format — do lewej, odstępy — przed 18 pt, po 12 pt. Lista
literatury — czcionka Times New Roman 9 pt; format — wyjustowany, wysunięcie 0,7 cm. Nazwisko autora — KAPITALIKI. Wzór:
FELESZKO, K. (1978), Charakterystyka ilościowa grupy imiennej w języku polskim. W: Studia gramatyczne. II, 5–16.
FOWLER, R./HODGE/B., KRESS, G. et al. (1979), Language and control. London.
JACHNOW, H. (1975), Gibt es eine einheitliche Kasustheorie im Russischen? W: Anzeiger für Slavische Philologie,
113–131.
PAJDZIŃSKA, A. (1999), Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata. W:
Bartmiński, J. (red.), Językowy obraz świata. Lublin, 87107.
PIERNIKARSKI, C. (1990), Struktura syntaktycznych grup homogenicznych (w zestawieniu z niektórymi grupami heterogenicznymi). Wrocław etc.

Artykuły są przyjmowane do końca września każdego roku kalendarzowego.
Przygotowane zgodnie z wymogami teksty do druku prosimy przesyłać na adres elektroniczny:
komunikacjam@uwm.edu.pl

