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Informacje dla Autorów
Tematy kolejnych numerów monograficznych „Ethosu” są zapowiadane z wyprzedzeniem na
czwartej stronie okładki oraz na stronie internetowej kwartalnika. Artykuły związane z
tematami poszczególnych numerów można nadsyłać od chwili ukazania się zapowiedzi.
Wszystkie artykuły naukowe publikowane w „Ethosie” poddawane są recenzji w trybie
anonimowym dla obu stron, dokonywanej przez dwóch niezależnych recenzentów
zewnętrznych [formularz recenzyjny do wglądu]. Jeśli jedna z recenzji okaże się negatywna,
redakcja może podjąć decyzję o skierowaniu tekstu do trzeciego recenzenta. W przypadku,
gdy trzecia recenzja jest pozytywna, autor zobowiązany jest do odniesienia się w zmienionej
wersji artykułu do uwag wszystkich recenzentów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o skierowaniu artykułu do recenzji, a także o
rezygnacji z publikacji artykułu na każdym etapie procesu redakcyjnego, jeśli autor nie
wyraża zgody na dostosowanie strony formalnej tekstu do stylu edytorskiego czasopisma
bądź nie dotrzymuje terminów.
W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji, prosimy nie umieszczać w tekście
informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora.
Przed publikacją wszystkie teksty poddawane są adiustacji językowej i opracowaniu
redakcyjnemu zgodnie ze stylem edytorskim czasopisma, a następnie autoryzowane.

Zasady ogólne
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu (1 arkusza wydawniczego –
40 tysięcy znaków ze spacjami), objętość recenzji i sprawozdań – 10 stron maszynopisu (0,5
arkusza wydawniczego – 20 tysięcy znaków ze spacjami).
Do artykułu należy dołączyć streszczenie (o objętości nie większej niż 1 strona maszynopisu)
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a także bibliografię załącznikową
zawierającą pełne opisy cytowanych pozycji (z rozpisanymi imionami autorów, tłumaczy oraz
redaktorów, a także pełnymi nazwami wydawnictw).

Autorzy zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do redakcji (1) oświadczenia o
oryginalności dzieła [formularz do pobrania] oraz (2) umowy o dzieło i przeniesienie
autorskich praw majątkowych [formularz do pobrania], a także (3) formularza, na podstawie
którego opracowywane są ich noty biograficzne [formularz do pobrania].
Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie
wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w
redakcjach innych czasopism ani rozpatrywany jako fragment monografii.
Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci
publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd
niedostępnych w języku polskim.
Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był
prezentowany.
Autorzy proszeni są o ujawnianie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania
składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału),
oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego
przygotowywaniem.
Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane.
Format pliku
Prosimy o składanie artykułów w postaci elektronicznej, w formacie doc lub docx. W
przypadku, gdy praca na pliku przygotowanym za pomocą innego edytora niż Microsoft
Word okazuje się utrudniona ze względów technicznych, redakcja zastrzega sobie prawo
rezygnacji z publikacji tekstu.
Format dokumentu
Formatowanie tekstu prosimy ograniczyć do minimum. Prosimy na żadnym etapie pracy na
pliku nie stosować specjalnych „stylów” dostępnych w edytorze tekstu, nie zamieszczać
komentarzy „w dymkach” ani nie posługiwać się opcjami: „porównaj dokumenty”, „pokaż
adiustację” ani „rejestruj zmiany”.
W całym dokumencie prosimy stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt i nie wydzielać
cytatów za pomocą innego kroju, rozmiaru czcionki ani zmiany szerokości kolumny.
W artykułach należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku słów pochodzących z języków
posługujących się innym alfabetem używać transliteracji/transkrypcji.

Kursywę prosimy stosować wyłącznie w tytułach cytowanych publikacji. Słów
obcojęzycznych prosimy nie zapisywać kursywą.
Preferowana interlinia: 1,5.
Wcięcia akapitowe prosimy wprowadzać za pomocą tabulatora (a nie spacji).
W całym tekście prosimy wprowadzić numerację stron.
Przypisy należy umieszczać na dole strony (przypisów końcowych nie stosujemy). Przypisy
powinny zawierać informacje bibliograficzne; wszelkie informacje oraz argumentacja
powinny znajdować się w tekście górnym.
Format przypisów
Gwoli jednolitości edytorskiej, którą chcemy utrzymać, mimo że pismo ma charakter
interdyscyplinarny, a w różnych dziedzinach stosowane są różne zapisy bibliograficzne,
prosimy wszystkich autorów o stosowanie następujących reguł.
Przypisy, w których po raz pierwszy przywoływane jest określone dzieło, powinny zawierać
pełne dane bibliograficzne, według wzoru:
pozycja książkowa (wymagane dane: autor, tytuł, tłumacz, redaktor, wydawnictwo, miejsce i
rok wydania),
np. R. B u t t i g l i o n e, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki SDS, Instytut Jana Pawła II
KUL, Lublin 2010.
artykuł w czasopiśmie (wymagane dane: nazwisko autora, tytuł, tytuł czasopisma,
tom/rocznik, (w nawiasie) rok, a następnie numer bieżący i (w nawiasie) ciągły oraz numery
stron),
np. G.E.M. A n s c o m b e, Nowożytna filozofia moralności, tłum. M. Roszyk, „Ethos”
23(2010) nr 4(92), s. 39-60.
artykuł w publikacji zbiorowej (wymagane dane: autor, tytuł, tłumacz, tytuł publikacji
zbiorowej, tłumacz(e), redaktor(zy), wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz numery stron),
np. S. J u d y c k i, Istnienie i natura duszy ludzkiej, w: Antropologia, red. ks. S. Janeczek,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 121-177.
W przypadku cytatu prosimy o podawanie wyłącznie numeru strony, z której cytat pochodzi.
W przypadku odwoływania się do fragmentu tekstu prosimy zamieszczać informację, na
których stronach fragment ten się znajduje.
Kiedy dzieło cytowane jest po raz kolejny, prosimy stosować zapis skrócony: nazwisko
autora, dz. cyt., numer strony, np.
B u t t i g l i o n e, dz. cyt., s. 10.
Jeśli wcześniej cytowane są również inne dzieła danego autora, po nazwisku autora prosimy
podać tytuł dzieła, np.

B u t t i g l i o n e, Myśl Karola Wojtyły, s. 10.
W przypadku dzieł klasycznych, w których stosowana jest wewnętrzna notacja, prosimy
zamieścić ją po tytule dzieła, np.
P l a t o n, Timajos, 86 B-C, w: tenże, Timajos, Kritias, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002,
s. 85.
Cytaty z nauczania Jana Pawła II prosimy przytaczać za polskim wydaniem „L’Osservatore
Romano”, Nauczaniem papieskim (red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Pallottinum) lub za
wydaniami watykańskimi.
Skrót zob. odnosi czytelnika do całości dzieła, a skrót por. do jego fragmentu (wymagamy
wówczas podania zakresu numerów stron).
W przypadku cytowania haseł ze słowników bądź wydawnictw o charakterze
encyklopedycznym prosimy o następujący zapis: autor, hasło „Tytuł hasła”, w: tytuł
publikacji, redaktor, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron (kolumny, szpalty
etc.).
W przypadku klasycznych zbiorów tekstów źródłowych, w których nie ma numeracji stron i
we wszystkich wydaniach zachowana jest ta sama numeracja, np. kolumn, dopuszczamy
podanie wyłącznie pełnego tytułu i numeru, np. kolumny.
Prosimy nie stosować skrótów: passim, j.w. ani znaku =.
Prosimy rozpisywać wszystkie skróty, zastępować cyfry rzymskie łacińskimi i nie podawać
numerów wydań cytowanych pozycji.
Cytowanie z tekstów obcojęzycznych
Cytaty z tekstów obcojęzycznych powinny pochodzić z dostępnych przekładów na język
polski. W przypadku braku źródła polskojęzycznego, należy zaznaczyć, że tłumaczem tekstu
jest autor artykułu bądź podać nazwisko tłumacza. Polskie przekłady (polskie wersje
językowe) uważamy za podstawę odniesień i przestrzegamy zasady, że oryginalne wersje
językowe przywoływane są tylko wtedy, gdy między nimi a polskimi przekładami zachodzą
istotne różnice. W przypadkach takich dopuszczalne jest wprowadzenie tłumaczenia
własnego przy zachowaniu informacji bibliograficznej na temat dostępnego polskiego
przekładu.
W przypadku braku polskiego tłumaczenia danego dzieła prosimy cytować jego fragmenty za
tekstem oryginalnym, a nie za jego obcojęzycznymi przekładami, np. nie należy cytować
tekstów Hume’a za ich przekładami na język włoski.
Ilustracje
Autorzy zobowiązani są uzyskać zgodę na publikację towarzyszących artykułom materiałów
objętych prawem autorskim (np. fotografii, faksymile, reprodukcji dzieł sztuki). Prosimy

dołączać pliki graficzne o rozdzielczości 300 dpi (preferowany format TIF). Każda ilustracja
powinna zostać opatrzona podpisem zawierającym informacje o jej treści, źródle oraz
wszelkie inne informacje wymagane prawem autorskim.
Prawa autorskie
Złożenie tekstu do druku jest równoznaczne z przekazaniem wyłącznych praw autorskich
kwartalnikowi „Ethos”. W przypadku zamiaru przedruku tekstu opublikowanego wcześniej w
„Ethosie” autor (lub w jego imieniu wydawca) proszony jest o zwrócenie się o zgodę do
Instytutu Jana Pawła II KUL. Prośby takie są z reguły rozpatrywane pozytywnie z
zastrzeżeniem, że ponownej publikacji towarzyszyć będzie informacja bibliograficzna na
temat pierwodruku.
Prawa autorskie na przedruk, przekład bądź wykorzystanie w formie elektronicznej materiału
pierwotnie opublikowanego w „Ethosie”, jeśli występuje o nie podmiot inny niż autor
materiału, udzielane są odpłatnie. Składając prośbę o udzielenie praw autorskich, prosimy
określić charakter publikacji, jej język oraz nakład. „Ethos” nie we wszystkich przypadkach
jest właścicielem praw autorskich do opublikowanych w piśmie materiałów. Przed złożeniem
wniosku prosimy zwrócić uwagę na informacje zawarte w przypisach.
Autorzy artykułów otrzymują dwa egzemplarze numeru, w którym ukazała się ich publikacja,
a autorzy recenzji i sprawozdań – po jednym.

