WYMAGANIA REDAKCYJNE
STAWIANE TEKSTOM PUBLIKOWANYM W „SEMINARE”
1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania
związane z teologicznym, filozoficznym, społeczno-pedagogicznym oraz historycznym profilem tematycznym czasopisma. W „Seminare" prezentowane
są publikacje w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Materiały
do publikacji w kolejnym roku kalendarzowym należy przesyłać do 31 października roku poprzedniego.
2. W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny tekstów składanych do publikacji w „Seminare" każdy artykuł jest poddany recenzji dwóch niezależnych specjalistów z danej dziedziny z zachowaniem procedury podwójnej
anonimowości (double-blind review process). Recenzje zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji
lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja na wiosennym
kolegium redakcyjnym podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu lub odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia sugerowanych przez recenzentów poprawek. Ze względu na długi proces kwalifikacji materiałów do druku,
Redakcja zwraca się z prośbą o możliwie wczesne przesyłanie materiałów.
Uwzględniając przyjęty na dany rok limit tekstów, Redakcja rości sobie prawo
do nieprzyjęcia do druku artykułów także w przypadku ich pozytywnej oceny.
W niektórych przypadkach Redakcja może zaproponować autorom opublikowanie tekstów w następnym roku kalendarzowym.
3. Redakcja wprowadza limity czasowe dotyczące okresu publikacji recenzowanych książek. Dla książek polskojęzycznych wynosi on 3 lata, a dla obcojęzycznych 5 lat. Przykładowo, w „Seminare" z roku 2017 zamieszczane są recenzje książek w języku polskim z lat 2014-2016 i książek obcojęzycznych z
lat 2012-2016.
4. Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres seminare@seminare.pl. Plik zawierający artykuł winien być nazwany od nazwiska i imienia
autora artykułu. Np. Jan Nowosielski powinien nazwać plik zawierający jego
artykuł: nowosielski-jan.doc. Od autorów z Polski oczekuje się ponadto przesłania dwóch egzemplarzy wydruku. Wersja elektroniczna powinna być
zgodna ze standardem Microsoft Word for Windows.
5. Wydruk powinien być jednostronny, czytelny, na papierze formatu A4.
Czcionka: Times New Roman 14 pt., odstęp pomiędzy wierszami podwójny
(także w przypisach), wszystkie marginesy powinny wynosić 2 cm. W tekście
nie należy stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.
6. Autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony artykułu wraz z afiliacją (np. UKSW, Warszawa). Księża i osoby
zakonne winni poprzedzić imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po
nazwisku winny zamieścić skrót zgromadzenia zakonnego, do którego należą.

7. Artykuły naukowe winny posiadać wewnętrzną strukturę (format numeracji:
1., 1.1., 2., 2.1. itd.). Wstęp i zakończenie nie są numerowane.
8. Objętość tekstu artykułu, załączonej bibliografii oraz streszczeń w języku polskim i angielskim nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (w tym spacji).
9. W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet
grecki czy hebrajski), należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z
odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.
10. Do każdego z artykułów należy dołączyć spis wykorzystanej literatury sporządzony w porządku alfabetycznym, notę o autorze w języku polskim oraz
streszczenie wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (dotyczy to także materiałów publikowanych w językach niemieckim i włoskim).
Streszczenie powinno zawierać tytuł artykułu i należy je zamieścić na jego
końcu.
11. Nota o autorze winna zawierać następujące informacje: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, z którym Autor jest związany, oraz
pola zainteresowań intelektualnych. Powinna być ona umieszczona poniżej
streszczenia.
12. Do publikacji należy także dołączyć wypełniony formularz metadanych (metryczka) publikacji, zamieszczony na stronie internetowej www.seminare.pl.
Należy go także wysłać w formie elektronicznej na adres seminare@seminare.pl oraz pol-index@seminare.pl.
13. Obowiązującym stylem zapisu bibliografii i przypisów jest styl Chicago.
Szczegółowe zasady są przestawione w informacji dla autorów na stronie internetowej
http://seminare.pl/dla-autorow/zapis-bibliografii-i-przypisow.
Przypisy dokumentujące należy umieszczać w tekście w nawiasach. Redakcja
pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla
uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
14. Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.
15. Opublikowane w „Seminare” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma pod adresem www.seminare.pl oraz w bazach, w których jest ono indeksowane. Jeżeli Autor nie zgadza się, by umieszczono tam
jego adres internetowy, powinien wyraźnie poinformować o tym Redakcję.
16. Redakcja uzależnia publikację materiałów od złożenia przez Autora oświadczenia w sprawie procedur etycznych obowiązujących w nauce oraz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na rzecz wydawcy. Oba formularze są
dostępne na witrynie internetowej „Seminare” http://seminare.pl/dla-autorow/procedury-etyczne.
17. Adres Redakcji: Redakcja Seminare, ul. K. K. Baczyńskiego 1A, skr. poczt.
26, 05-092 ŁOMIANKI, tel. (22) 732-73-86; fax (22) 732-73-99, e-mail: seminare@seminare.pl.

