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Zasady publikacji

Zasady publikacji  
oraz Instrukcja przygotowania tekstu.  

Redakcja 
NMN

1. Odpowiednio przygotowane teksty (wg Instrukcji dla Autorów) prosimy przesyłać na
adres elektroniczny redakcji „Nowoczesna Myśl Narodowa” (dalej: NMN).

2. Przesłanie tekstu do redakcji NMN jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor
posiada autorskie prawa majątkowe do tekstu, że tekst nie był wcześniej publiko-
wany, ani nie został złożony do publikacji w innym czasopiśmie. Autor tym samym
udziela zgody NMN na nieograniczone rozpowszechnianie tekstu, jego przedruk
oraz udostępnienie (w całości lub fragmentach) w Internecie.

3. O przyjęciu tekstu do procesu redakcyjnego Autorzy zostaną poinformowani w ciągu
30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres.

4. Teksty, które odbiegają od podanych w Instrukcji standardów będą odsyłane do Au-
torów z prośbą o ich dostosowanie w podanym w wiadomości terminie.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych przesła-
nych tekstów. Autorzy są zobowiązani do wykonanie korekty autorskiej w ciągu
7 dni od daty jej otrzymania drogą poczty elektronicznej. Niewykonanie korekty
w tym terminie jest równoznaczne ze zgodą Autora na wydanie tekstu w przesłanej
do korekty wersji.

6. Autorom nie przysługuje honorarium autorskie za opublikowane artykuły.

Instrukcja przygotowania tekstu

1. Tekst w języku polskim należy przygotować w formacie doc, docx lub odt: czcionka
Times New Roman 12 pkt., przypisy 10 pkt., odstęp 1,5, marginesy po 2,5 cm
z każdej strony, rozmiar strony A4.

Prosimy nie stosować żadnych wyróżnień, nie tworzyć wcięć akapitowych przy użyciu 
tabulatora, nie ustawiać odstępów między akapitami, nie stosować podziałów stron ani 
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sekcji, nie dzielić wyrazów, nie używać efektów czcionek, motywów, punktorów ani auto-
matycznej numeracji itp.

2. Przypisy sporządzamy według następujących zasad:

Stosujemy następujące skróty: red. (redakcja), oprac. (opracowanie), tłum. (tłumaczenie), 
t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt), cz. (część), rozdz. (rozdział), pkt. (punkt), s. (strona),
i nn. (i następne strony). Odpowiednie skróty z obcych języków spolszczamy: ed./eds. -> 
red., trans. -> tłum., itd.

Jeśli publikacja nie zawiera roku lub miejsca wydania zaznaczamy to skrótem: b.r. (bez 
roku wydania), b.m.w. (bez miejsca wydania). Jeśli nie zawiera ani roku, ani miejsca wy-
dania, piszemy wówczas: b.r.m.w. (bez roku i miejsca wydania).

W przypisach stosujemy wyłącznie skróty polskie: dz.cyt., tegoż, tenże, tejże, taż, tychże itp.

Tytuły czasopism i gazet ujmujemy w cudzysłów „…”

Konsekwentnie stosujemy tzw. polski cudzysłów „…”

Artykuły z czasopism zapisujemy wg wzoru: I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Nazwa czaso-
pisma” Rok, nr 1, s. 1–100.

Artykuły w pracach zbiorowych zapisujemy wg wzoru: I. Nazwisko, Tytuł artykułu lub 
rozdziału, [w:] I. Nazwisko-Redaktora (red.), Tytuł pracy zbiorowej, Miejsce Wydania Rok, 
s. 1–100.

Książki zapisujemy wg wzoru: I. Nazwisko, Tytuł książki, Miejsce Wydania Rok, s. 1–100. 

Jeśli artykuł lub książka jest tłumaczeniem podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza 
po tytule publikacji i skrócie „tłum.”. 

3. W tekście używamy kursywy dla wyróżnienia słów, określeń, zdań, wyrażeń obcych,
tytułów książek, tytułów dokumentów, podkreślenia znaczenia danego terminu
(tylko za pierwszym razem), podkreślenia danego słowa w cytowanym fragmencie
(z dodaniem w nawiasie kwadratowym informacji [wyr. moje]. We wskazanych
przypadkach nie stosujemy pogrubień ani wielkich liter.

4. W przypadku cytowania strony internetowej podajemy w przypisie na końcu datę
dostępu w formacie (dostęp: 20.03.2018).
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5. Nazwy miejscowości wydania książek pozostawiamy w takiej wersji, jaka widnieje
na okładce lub w stopce redakcyjnej (prosimy ich nie spolszczać).

6. W przypadku ponownego podawania pozycji w przypisach, stosujemy skróty utwo-
rzone według poniższej zasady:

Jeśli tytuł jest dłuższy niż dwa słowa, zostawiamy dwa słowa i trzy kropki: 
Naukowe podstawy nacjokratyzmu, skracamy jako: Naukowe podstawy…, s. 1. 

Jeśli tytuł ma jedno lub dwa słowa: dodajemy dz.cyt.: 
Metacybernetyka, skracamy jako: Metacybernetyka, dz.cyt., s. 1. 

Jeśli tytuł jest dłuższy niż dwa słowa, ale po pierwszym bądź drugim słowie pojawia 
się znak przestankowy, etc., to wtedy przyjmujemy wersję j.w.:
Wiara i wolność, skracamy jako: Wiara i wolność, dz.cyt., s. 1. 

7. Wszelkie inne wątpliwości dotyczące pisowni rozstrzygane powinny być zgodnie
z polską normą językową, a nie osobistymi odczuciami autora.

8. Tekst powinien zostać sporządzony według wzoru przedstawionego na następnych
stronach.
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Nazwa Rubryki (wybór z rozwijalnej listy): 1

Nagłówek [opcjonalnie] (maks. 20 znaków): 2

Krótki wstęp „Lead” (maks. 350 znaków): 3

Nazwa pliku ze zdjęciem autora (maks. 100 znaków): 4

Nazwa pliku ze zdjęciem tła (maks. 100 znaków): 5

Tytuł (maks. 2 linijki i maks. 20 znaków): 6

Treść artykułu znajduje się w pliku o nazwie (maks. 100 znaków): 7

Podpis (maks. 100 znaków): 8

Złota myśl do zapamiętania „maksyma” (maks. 150 znaków): 9
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