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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Serdecznie zapraszamy do publikowania na naszych łamach artykułów i recenzji z zakresu szeroko 
rozumianej tematyki onomastycznej. 

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 tys. znaków 
z od stępami i przypisami, nie powinna być też mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. 
znaków z odstępami i przypisami). Uprzejmie prosimy Autorów o przysyłanie tekstów w wersji 
elektronicz nej w formatach DOC, DOCX lub RTF na adres e-mailowy: onomastica@ijp.pan.pl lub 
pocztą tradycyjną na dowolnym nośniku na adres redakcji (Instytut Języka Polskiego PAN, 31-120 
Kraków, al. Mickiewicza 31). Wszystkie materiały ilustracyjne, takie jak fotografie, mapy, wykresy 
itd., należy dostarczać w oddzielnych plikach, w formatach TIFF, PCX, BMP, JPG lub EPS, CDR, 
XLS. Ilustracje dostarczone w formacie PDF nie będą publikowane. 

Teksty powinny się charakteryzować spójnością i przejrzystością kompozycyjną. Autorzy — 
oprócz danych kontaktowych — proszeni są także o podawanie afiliacji. Teksty mogą być pisane 
w języku polskim, innych językach słowiańskich i wszystkich językach kongresowych. 

W wypadku artykułów i rozpraw do tekstu głównego należy dołączyć kilkuzdaniowe stresz-
czenie w języku angielskim oraz słowa tematyczne (w języku polskim i angielskim). Na końcu 
artykułu należy zamieścić bibliografię zawierającą wszystkie pozycje cytowane w tekście głównym 
i w przypisach, a także wykaz źródeł oraz skrótów językowych. Preferowane jest ograniczanie licz-
by przypisów dolnych na rzecz cytowania w tekście głównym, przy zastosowaniu standardu APA 
(zob. http://onomastica.ijp.pan.pl). 

Prosimy także o dostosowanie się do zasad redakcyjnych przyjętych w czasopiśmie, m.in.: 
wyróżnianie kursywą tylko wyrazów (lub ich cząstek) będących przedmiotem analizy; ujmowanie 
w cudzysłów tytułów książek, czasopism itd. występujących w tekście głównym (w przypisach i bi-
bliografii wyróżników nie wprowadzamy); wyróżnianie znaczenia wyrazów cudzysłowem defini-
cyjnym (tzw. łapki ‛ ’). Zapisy pochodzące z alfabetów cyrylickich prosimy podawać w translitera-
cji według PN-ISO 9-2000 (zasady dostępne na stronie: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693).

Czasopismo „Onomastica” przestrzega zasady podwójnej anonimowości w postępowaniu 
recenzyjnym (double-blind review process) i stosuje procedury przeciwdziałania nierzetelności 
naukowej (zapory ghostwriting, guest autorship). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami tej 
procedury na stronie czasopisma: http://onomastica.ijp.pan.pl. Autor jest zobowiązany do podania 
(np. w formie podziękowań) informacji o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 
powstania artykułu, a nie występują jako współauto rzy, a także (np. w formie przypisu do tytułu 
artykułu) o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak: granty, dotacje fundacji, stowarzy-
szeń lub innych instytucji. W wypadku prac zbio rowych należy podać wszystkich współautorów 
artykułu wraz z afiliacją. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których 
mowa powyżej, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji. 

Sprzedaż bieżących i archiwalnych numerów „Onomastików” prowadzi In stytut Języka Polskiego 
PAN (31-120 Kraków, al. Mickiewicza 31, tel. 12 623-77-00; 632-56-92, wew. 107). Egzemplarze 
można również nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej: www.ijp.pan.pl/pl/ksiegarnia. 
Prenumeratę czasopisma w wersji papierowej prowadzi też RUCH S.A. Zamówienia można skła-
dać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl lub kon taktując się z Centrum Obsługi 
Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693-70-70 lub 801 800 803 w dni robocze w godz. 7–17.


