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Informacje dla autorów

1. Studia Humanistyczne AGH publikuj  artyku y, recenzje, przek ady i sprawozdania z ba-
da  z szeroko pojmowanych nauk humanistycznych, spo ecznych i fi lozofi i. Redakcja 
przyjmuje teksty w trybie ci g ym. W ci gu trzech miesi cy od wp yni cia tekstu (o czym 
autor zostanie poinformowany) Sekretarz Redakcji przeka e autorowi decyzj  o przes a-
niu nades anego materia u do recenzji. Tekst nale y przes a  jedynie w for mie elektro-
nicznej na adres studiahumanistyczne@agh.edu.pl.

2. Do maszynopisu nale y do czy  streszczenia w j zyku polskim i angielskim zawie raj ce
do 15 wierszy, do pi ciu s ów kluczowych oraz o wiadczenie autora, którego wzór jest 
dost pny na stronie internetowej czasopisma (www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl).

3. W osobnym pliku nale y przes a  dane autora (adres do korespondencji, nazw  i adres 
miejsca pracy, numer telefonu i adres e-mailowy).

4. Artyku  nie mo e przekracza  18 stron, a recenzja 5 standardowych stron. Standardo wa 
strona to Times New Roman, czcionka 12, odst p mi dzy wierszami 1.5. Teksty ponadwy-
miarowe wymagaj  uprzedniego uzgodnienia z redakcj

5. Przypisy bibliografi czne nale y umie ci  w obr bie tekstu g ównego: (Beck i Grande 
2009: 55–58). Bibliografi  nale y umie ci  na ko cu tekstu.

 Przyk ad bibliografi i przedstawiamy poni ej:
– Beck, Ulrich. 2002. Spo ecze stwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesno ci, War-

szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
– Beck, Ulrich i Edgar Grande. 2009. Europa kosmopolityczna. Spo ecze stwo i poli tyka

w drugiej nowoczesno ci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
– Coleman, James. 1993. Racjonalna rekonstrukcja spo ecze stwa, „Studia Socjolo-

giczne”, nr 1, s. 7–28.
– Gorlach, Krzysztof. 2003. Plany i aspiracje a aktualna sytuacja yciowa, w: Krzysztof 

Gorlach, Zbigniew Dr g i Zygmunt Ser ga (red.), M ode pokolenie wsi III Rzeczy-
pospolitej. Aspiracje yciowe w przeddzie  integracji z Uni  Euro pejsk , Warszawa: 
Instytut Spraw Publicznych, s. 32–71.

– Jaw owska, Aldona, Marian Kempny i El bieta Tarkowska (red.). 1993. Kulturowy wy-
miar przemian spo ecznych, Warszawa: Wydawnictwo EFiS PAN.

6. Wszystkie teksty s  recenzowane.



236

Notes for Contributors

1. Studia Humanistyczne AGH (“Contributions to Humanities AGH”) publishes articles, 
reviews, translations and research reports in the fi eld of humanities, philosophy and 
social sciences. Manu scripts can be submitted at any time. Within three months following 
the submission of the manuscript, the author shall receive the acknowledgment from the 
Secretary of the Editorial Board advising them whether the submitted manuscript has 
been qualifi ed for further review. Manuscripts should be submitted only via e-mail to:
studiahumanistyczne@agh.edu.pl.

2. Each manuscript should be accompanied by Polish and English abstract up to 15 lines of 
length, up to 5 keywords, and the author’s statement (template of which can be fo und at
www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl).

3. Specify the name of the author, the title, institutional affi liation and address (including 
e-mail and telephone number) in a separate fi le.

4. Articles should not exceed 18 standard pages; reviews: 5 standard pages. A standard 
page is written in Times New Roman Font, size 12, inter-line 1.5. Submission of over-
size articles must be consulted with the Editorial Board beforehand.

5. References should be positioned within the main text body, e.g.: (Beck and Grande 
2009: 55-58). Bibliography should be placed at the end of the article.

 Examples of bibliography are given below:
– Beck, Ulrich. 2002. Spo ecze stwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesno ci, War-

szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
– Beck, Ulrich i Edgar Grande. 2009. Europa kosmopolityczna. Spo ecze stwo i poli-

tyka w drugiej nowoczesno ci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
– Coleman, James. 1993. Racjonalna rekonstrukcja spo ecze stwa, „Studia Socjolo-

giczne”, No. 1, p. 7–28.
– Gorlach, Krzysztof. 2003. Plany i aspiracje a aktualna sytuacja yciowa, w: Krzysz-

tof Gorlach, Zbigniew Dr g i Zygmunt Ser ga (red.), M ode pokolenie wsi III Rze-
czypospolitej. Aspiracje yciowe w przeddzie  integracji z Uni  Europejsk ,
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, p. 32–71.

– Jaw owska, Aldona, Marian Kempny i El bieta Tarkowska (ed.). 1993. Kulturowy 
wymiar przemian spo ecznych, Warszawa: Wydawnictwo EFiS PAN.

6. All manuscripts accepted by the Editorial Board are subject to peer review. 


