
 Zasady przyjmowania tekstów do druku 

 

Redakcja czasopisma „Afryka” (ISSN-1234-0278), (e-ISSN-1111-9999) przyjmuje do publikacji 

jedynie teksty oryginalne. Przesłane teksty nie mogą być opublikowane w innych miejscach.  

Redakcja przyjmuje do druku artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i 

relacje z wydarzeń naukowych i kulturalnych związanych z Afryką. 

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Lista recenzentów zewnętrznych jest raz w 

roku aktualizowana i umieszczana na stronie internetowej www.ptarf.org.pl w linku „Redakcja 

„Afryki” oraz w czasopiśmie.  

Teksty prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: peteafr@gmail.com 

Ponadto autorzy proszeni są o złożenie wraz z tekstem zeskanowanego lub przesłanego pocztą, 

podpisanego oświadczenia o treści:  

 

Imię i nazwisko autora/autorów 

 

Oświadczam(y), że praca pt.                                                     złożona do publikacji w 

czasopiśmie „Afryka” jest wyłącznie mojego (naszego) autorstwa. Nikt spoza wskazanego grona 

autorów nie wniósł istotnego wkładu w powstanie publikacji oraz nie pojawiła się w nim osoba, 

której wkład był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.   

 Oświadczam(y), że praca nie została wcześniej nigdzie opublikowana (niezależnie od 

języka) oraz nie jest rozpatrywana pod kątem publikacji w żadnej innej redakcji.  

 Oświadczam także, że badania przedstawione w artykule (lub powstanie artykułu 

naukowego) zostało sfinansowane ze źródeł (proszę wymienić): 

 Ponadto wyrażam(y) zgodę na to, że warunkiem opublikowania artykułu w czasopiśmie 

„Afryka” jest przeniesienie praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma. 

 

Podpis/Podpisy 

 



(Jeśli dotyczy) informacji o źródłach finansowania publikacji (np. stypendium autorskie, grant 

badawczy), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów 

(financial disclosure)  

 

Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej: http://www.ptafr.org.pl 

 

 

Kwalifikowanie tekstów do publikacji 

 Przed przesłaniem tekstu do recenzji sekretarz redakcji sprawdza, czy jest on zgodny z 

profilem merytorycznym pisma i spełnia wszystkie wymogi techniczne. Teksty, które 

spełniają powyższe warunki są przesyłane do redaktora naczelnego i tematycznego, 

którzy wyznaczają recenzentów.  

 Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review. 

Oznacza to, że recenzenci nie znają tożsamości autora a autor nie zna tożsamości 

recenzentów.  

 Recenzje sporządzane są w formie pisemnej.  

 Recenzje zawierają informacje o przyjęciu tekstu, konieczności dokonania poprawek 

wskazanych przez recenzenta lub odrzuceniu tekstu. Tekst, który otrzymał co najmniej 

jedną negatywną recenzję nie jest publikowany.  

 

Ghostwriting i Guest authorship 

Redakcja czasopisma „Afryka” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu 

(ghostwriting) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu (guest authorship). W 

związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych 

osób w powstanie publikacji. Wykryte przypadki ghostwriting i guest autorship) są traktowane 

jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu będą dokumentowane oraz przekazywane 

do właściwych instytucji.  

 

Wytyczne dla autorów tekstów 



Tytuł naukowy, nazwisko, afiliacja, adres i telefon autora powinny być załączone w osobnym 

pliku w celu zapewnienia anonimowości autora. Nazwa pliku powinna zawierać trzy pierwsze 

słowa tytułu tekstu i adnotację „dane osobowe”.  

 

Do pliku „dane osobowe” powinna być dołączona krótka notka o autorze informująca o jego 

afiliacji i zainteresowaniach badawczych. 

Do każdego tekstu należy załączyć abstrakt (w tym samym pliku) i słowa kluczowe w języku 

polskim i angielskim oraz bibliografię. 

Konstrukcja artykułu naukowego 

Artykuł we wstępie powinien zawierać określenie problemu badawczego oraz hipotezę lub tezę.  

We wstępie należy przedstawić przyjętą metodę badań i źródła zgromadzonych materiałów. 

Tekst powinien charakteryzować się logiczną kompozycją: powinien być podzielony na kolejne 

części poprzedzone śródtytułami ilustrującymi wyraźnie tok rozważań autora. 

Tekst nie powinien zawierać kolokwializmów i metafor językowych. 

Tekst powinien zawierać zakończenie z wnioskami odnoszącymi się do problemu badawczego i 

postawionej na wstępie hipotezy lub tezy. 

Wymagania techniczne 

 Imię i nazwisko autora powinno być umieszczone w pierwszej linii tekstu, wyrównane 

do lewego marginesu.  

 Tytuł należy umieścić poniżej nazwiska – zapisany czcionką prostą (antykwą), bez 

cudzysłowu, wyrównany do środka strony, niezależnie od liczby wierszy. 

 Tekst nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (22 strony).  

 Formatowanie: edytor – Word; czcionka – 12, Times New Roman; odstęp między 

znakami – standardowy; interlinia – 1,5 wiersza; wielkość wcięcia wierszy akapitowych 

– 1,5 cm [Tab]; marginesy [wszystkie] – 2,5 cm; cytaty i zwroty obcojęzyczne – 

kursywą; wszystkie strony ponumerowane – dół strony [stopka] do środka. 

 Nazwa pliku z tekstem powinna zawierać jedynie trzy pierwsze słowa tytułu tekstu.  

 Plik powinien być przesłany w formacie doc, docx.  



 Ewentualne zdjęcia, mapy, wykresy i tabele należy przesyłać w osobnym pliku JPG, 

ponumerowane, zaznaczając miejsce ich umieszczenia w tekście. 

 W tekście należy używać typowych skrótów, powszechnie przyjętych w j. polskim 

takich jak „np.”, „etc.”, „itp.”, „jw.”. Nazwy miesięcy należy podawać pełnym wyrazem. 

Należy stosować pisownię określeń „wiek”, „rok”: przed — rozwinięte, np. w wieku 

XIX, w roku 1976; po — skrócone, np. w XX w., w 1888 r. 

 Autor jest zobowiązany sprawdzić przyjętą polską pisownię nazw geograficznych i 

etnicznych.  

Prosimy o przestrzeganie wymagań technicznych.  

Przypisy 

Odsyłacz przypisu w tekście, pisany cyfrą arabską, należy umieścić w górnej frakcji. Jeżeli 

odsyłacz występuje na końcu zdania, należy go umieścić przed kropką kończącą zdanie, z 

wyjątkiem zdań kończących się skrótem zakończonym kropką, jak np. „w.” lub „r.”  

 

Numer przypisu umieszcza się u dołu strony, również w górnej frakcji, bez kropki. (czcionka – 

10, Times New Roman) 

 

W zapisie bibliograficznym umieszczonym w przypisach należy podawać kolejno: pierwszą 

(lub pierwsze) literę imienia autora cytowanego dzieła zakończoną kropką, nazwisko, tytuł 

dzieła (italikami) zakończony przecinkiem, miejsce wydania zakończone spacją, rok wydania, 

numer strony/stron, z której pochodzi cytat np.: J.D. Omer-Cooper, Zulu Aftermath. A 

Nineteenth-Century Revolution in Bantu Africa, London 1966, s. 8. 

Przy cytowaniu artykułów z czasopism, tytuł czasopisma, tom, rocznik, zeszyt, numery stron 

podajemy po tytule artykułu, oddzielone przecinkami. Tytuły czasopism, pisane antykwą, należy 

umieszczać w cudzysłowie. Numer tomu / zeszytu czasopisma, podajemy cyframi arabskimi. 

Np. J. McCann, Ethiopia, Britain, and Negotiations for the Lake Tana Dam 1922-1935, 

“International Journal of African Historical Studies” t. 14, 1981, z. 4, s. 667-699. 

Jeśli praca pochodzi z wydawnictwa zbiorowego, po tytule zakończonym przecinkiem należy 

umieścić skrót „[w:]”, po czym podać po przecinku tytuł wydania zbiorowego, redaktora tomu, 

miejsce, rok wydania, numery stron.  



Np.: H.A. Turner, Bismarck’s Imperialistic Venture: Anti-British in Origin?, [w:] Britain and 

Germany in Africa: Imprerial Rivalry and Colonial Rule, red. P. Giffrord i W.R. Louis, Yale 

1967. 

Numer strony umieszcza się po skrócie „s.” 

Przy cytowaniu źródeł internetowych podajemy pierwszą literę (litery) imienia, nazwisko 

autora tekstu (jeśli jest znany), tytuł artykułu (italikami), adres strony internetowej, oraz 

informację z dnia dostępu np.: 

M. Culross, http://www.unc.edu/~hhalpin/ThingsFallApart/achebebio.html (6.12.2011). 

W tekście przypisu pełny zapis bibliograficzny dzieła należy umieścić w pierwszym przypisie, 

w którym jest ono cytowane. W kolejnych przypisach należy użyć tylko pierwszego lub 

pierwszych wyrazów w tytule, tak aby był on rozpoznawalny, a po przecinku numery stron. Jeśli 

cytowane jest tylko jedno dzieło danego autora, po nazwisku autora zakończonym przecinkiem 

należy użyć skrótu op. cit., a następnie umieścić numery stron. Jeśli w dwóch następujących po 

sobie przypisach cytowane jest to samo dzieło, w drugim należy używać słowa ibid. 

W przypadku przytaczania w kolejnych przypisach tego samego nazwiska autora, należy 

stosować skrót id. lub ead.( tenże, taż). 

 

Bibliografia końcowa artykułu:  

podajemy kolejno: po nazwisku autora zakończonym przecinkiem zapisujemy jego pełne 

pierwsze imię. W przypadku drugiego imienia, podajemy tylko jego skrót, następnie tytuł dzieła, 

wydawnictwo, miejsce i rok wydania, np.: 

Lefever, Ernest W., Crisis in Congo: A United  Nations Force in Action, Brookings Institution, 

Washington 1965. 

Cytowania 

Fragmenty cytowane w tekście, krótsze niż 5 linijek powinny być ujęte w cudzysłów. Natomiast 

dłuższe – od nowego wiersza (czcionka 11) z wcięciem 35 mm, interlinia 1,15, bez cudzysłowu. 
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