STANDARDY REDAKCYJNE
BIULETYNU ANALIZ
CENTRUM INICJATYW MIĘDZYNARODOWYCH
Podstawowe wymogi redakcyjne nadsyłanych tekstów:
Tekst o objętości około 8 stron (od 6 do 10), przesyłany w rozszerzeniu .doc lub .docx (nie PDF).
Czcionka Times New Roman 12, odstępy półtora, marginesy standardowe.
Tekst napisany w języku polskim lub angielskim.
Krótka informacja (bio) na temat autora w języku polskim i angielskim.
Tytuł pogrubiony, w języku polskim i angielskim.
Krótki abstrakt w językach polskim i angielskim.
Słowa kluczowe: 5 (w języku polski i angielskim).
Tekst wyjustowany.
W ramach możliwości / potrzeby tekst wzbogacony o tabele, wykresy, grafiki podsumowujące
lub uzupełniające analizę (sugestia, nie wymóg).

Cytowania i bibliografia:
Obowiązującym stylem cytowań w Biuletynie jest styl harwardzki.
Styl harwardzki to system podawania źródeł w treści tekstu w nawiasach okrągłych według
następującej zasady: (nazwisko, data, ewentualnie numery stron).

Podstawowe zasady stosowania przypisów bibliograficznych
według stylu harwardzkiego:
Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia
dodaje się po dacie publikacji małą literę „a”, „b” itd., np. (Springer, 2013a, s. 22), (Springer,
2013b, s. 33).
W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Smalec, 2013; Springer, 2013; Wasilewski, 2016).
W przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem
„i”. Jeśli autorów jest trzech wygląda to następująco: (Coveney, Ganster i King, 2003)
Natomiast gdy autorów jest więcej niż trzech należy podać nazwisko pierwszego, ze skrótem
„i in.” (i inni), np. (Marcinkowska i in., 2007, s. 88)
Tytuły książek, czasopism i gazet wyróżnia się kursywą.
Integralną częścią przypisu w tekście jest odpowiednio skomponowana bibliografia.
W formie przypisów dolnych/końcowych umieszcza się jedynie przypisy odsyłające, polemiczne, dygresyjne i słownikowe.

PRZYKŁADY:
Książka/Czasopismo

Przypis w tekście

Bibliografia

Jeden autor

(Wasilewski, 2016, s. 14)

Wasilewski, Karol (2016), Turecki sen o Europie – tożsamość zachodnia i jej wpływ na politykę
zagraniczną Republiki Turcji, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW

Dwóch autorów

(Gawrycki i Szeptycki, 2011, s. 111)

Gawrycki, Marcin Florian, Szeptycki, Andrzej (2011), Podporządkowanie - niedorozwój - wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego (nazwiska autorów można oddzielić przecinkiem lub literką “i”)

Więcej niż dwóch autorów

Pierwszy raz: (Coveney, Ganster i
King, 2003), kolejny raz: (Coveney i
in., 2003)

Coveney, Michael, Ganster, Dennis i King, Daniel (2003), The strategy gap: Leveraging technology
to execute winning strategies, New Jersey: Wiley

Pod redakcją

(Malantowicz i Smalec, red., 2015,
s. 33)

Malantowicz, Artur i Smalec, Łukasz, red. (2015), Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność
międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Autor instytucjonalny

(Departament Ekonomiczny Unii
Europejskiej, 2014, s. 4)

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej (2014), 10 lat Polski w Unii Europejskiej,
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jeden autor, kilka publikacji (Springer, 2013a, s. 22),
Springer, Filip (2013a), Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa: Czarne
w jednym roku
(Springer, 2013b, s. 33)
Springer, Filip (2013b), Zaczyn, Warszawa: Karakter
ważne, żeby litery przypisać według
alfabetycznej kolejności tytułów prac
Artykuł w wydawnictwie
ciągłym

(Makowska, 2016, s. 225)

Makowska, Marta (2016), Podejście konstruktywistyczne w badaniach nad tożsamością europejską, [w:] Czaputowicz, Jacek, red., Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich,
(s. 221-234), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuł w czasopiśmie

(Libront, 2015)

Libront, Karolina (2015), Podejście Niemiec do wybranych interwencji wojskowych w latach
1998–2013: kontynuacja czy zmiana?, Stosunki Międzynarodowe, 2015, nr 3, tom 53, s. 123–144

Dokumenty elektroniczne

(Russjan, 2016)

Russjan, Marek (2016), Ukraina – trudna droga reform [online], Blog Centrum Inicjatyw
Międzynarodowych http://blog.centruminicjatyw.org/2016/04/ukraina-trudna-droga-reform/ [dostęp: 25.04.2016]

Artykuł w czasopiśmie
elektronicznym

(Romanowski, 2016)

Romanowski, Michał (2016), Zanim nadejdzie nowy dzień, Tygodnik Powszechny
[online], 12 marca 2016, dostępny w: https://www.tygodnikpowszechny.pl/zanim-nadejdzie-nowy-dzien-32749, [dostęp: 23.04.2016]
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