
MIEJSCE. STUDIA NAD SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ XX I XXI WIEKU

Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie

MIEJSCE

  WYMOGI REDAKCYJNE:

1. Minimalna  objętość artykułu wynosi pół arkusza wydawniczego, a maksymalna – jeden 

arkusz, przy czym jeden arkusz to 40 000 znaków ze spacjami.

2. Artykuł prosimy przygotować w pliku Word, przy użyciu fontu Times New Roman, 12 p., 

interlinia 1,5. Przypisy prosimy umieszczać na dole każdej strony, nie zaś na końcu 

dokumentu.

3. Przypisy tworzymy według wzoru: imię i nazwisko autora, tytuł pisany kursywą, tłumacz 

(analogicznie: imię i nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania, numer strony. Przykład: 

Roland Barthes, Mitologie, tłum. Adam Dziadek, Aletheia, Warszawa 2008, s. 100–101.

4. Każdy zamieszczony w artykule cytat musi być umieszczony w cudzysłowach („przykład”); 

w przypadku cytatu w cytacie (cytatu zagnieżdżonego) stosujemy tzw. cudzysłów niemiecki 

(»przykład«). 

5. Prosimy, aby w nadsyłanych tekstach od początku znajdowała się informacja o ewentualnych

ilustracjach; numery ilustracji prosimy podawać w nawiasach kwadratowych, np. [il. 1]. 

Ponadto prosimy, aby do tekstu dołączyć spis ilustracji.

6. Ilustracje prosimy opisywać według wzoru: autor, tytuł, wymiary, technika, data, credits (w

zależności od indywidualnych przypadków, jeżeli inne informacje, takiej jak miejsce/miasto 

w wypadku architektury, kolekcja w wypadku mody itp., okażą konieczne, prosimy je także 

umieścić).

TYTUŁOWANIE PLIKÓW:

1. Tytułowanie  plików  z artykułem: ImieNazwisko.tytuł

2. Tytułowanie pliku ze spisem ilustracji: ImieNazwisko.ilustracje

3. Tytułowanie poszczególnych ilustracji: cyfra (1, 2...) odpowiadająca spisowi ilustracji

4. W pierwszym terminie (15 stycznia) prosimy wysyłać małe formaty ilustracji 

SPAKOWANE w jednym folderze np. do formatu RAR,następnie, po akceptacji ilustracji i 

ich miejsca w tekście, udostępnimy Państwu DropBoxa lub FTP



U  W  A  GA!  

1. Prosimy o umieszczanie w tekstach tylko takich ilustracji, do których posiadają 

Państwo prawa lub zgodę autora.

2. Jeżeli nie posiadają Państwo praw, powinni Państwo poprosić o nie na tyle 

wcześnie, aby w styczniu mieć już listę gotowych ilustracji wraz z prawami.
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