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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

1.1. Przygotowanie dokumentów 

Oprócz rozdziału zgłoszonego do konkretnego tomu “Perspektyw Ponowoczesności” 

wymagane jest przygotowanie osobnego dokumentu zawierającego: 

1. Imię, nazwisko i bieżącą afiliację; 

2. Biogram (do 80 słów); 

3. Abstrakt rozdziału w języku polskim (do 300 słów); 

4. Abstrakt rozdziału w języku angielskim (do 300 słów); 

5. Listę 5-10 słów kluczowych w języku polskim; 

6. Listę 5-10 słów kluczowych w języku angielskim. 

1.2. Właściwości dokumentu 

Z dokumentu zawierającego rozdział zgłaszany do publikacji należy usunąć wszystkie 

dane wskazujące bezpośrednio lub pośrednio na autorstwo pliku (konieczne będzie 

również wyczyszczenie metadanych we właściwościach dokumentu). 

1.3. Objętość  

Rozdział powinien liczyć nie mniej niż 20 tys. znaków bez spacji i nie więcej niż 40 tys. 

znaków bez spacji.  

W objętość rozdziału nie wlicza się bibliografia. 

1.4. Struktura dokumentu 

Dokument z treścią rozdziału powinien zawierać: 

1. Tytuł i podtytuł rozdziału (nie dłuższy niż 30 wyrazów); 

2. Główny tekst, podzielony na części nagłówkami; 

3. Numerowaną bibliografię.   
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1.5. Zapisywanie 

Prosimy o zapisywanie dokumentów w formacie .doc (wersje MS Word 2007 i wcze-

śniejsze) lub .docx. (wersje MS Word 2010 i nowsze). Prosimy unikać formatu .rtf i nie 

wysyłać tekstów w formacie .odt czy .pdf – będziemy mieć bowiem trudność z ich 

edycją. 

1.6. Licencjonowanie 

Jako że wydawca „Perspektyw Ponowoczesności”, Ośrodek Badawczy FactaFicta, 

wspiera międzynarodowy ruch promujący otwarty dostęp do wiedzy i badań nauko-

wych, wszystkie jego publikacje są zyskują licencję Creative Commons4.0 „Uznanie 

autorstwa” (CC BY 4.0). Oznacza to, że zarówno rozdział zgłoszony do publikacji w 

serii, jak i cały tom publikowany jest w otwartym dostępie i pozostaje cytowalny tak 

długo, jak cytujący go naukowcy przestrzegają konieczności dokładnego podania cy-

towanego źródła i tytułowego uznania jego autorstwa – czyli podlega tej samej 

ochronie prawnej, co w przypadku innych licencji wydawniczych. Pełny tekst licencji 

dostępny jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 

1.7. Indeksowanie 

Wszystkie tomy „Perspektyw Ponowoczesności” są deponowane w repozytorium Cen-

trum Otwartej Nauki CEONi dzięki temu pojawiają się w wynikach wyszukiwania (np. 

Google Scholar) w przeciągu max. 2 tygodni. W repozytorium deponowane są zarów-

no całości tomów, jak i ich poszczególne rozdziały – celem uniknięcia nieuczciwej 

sytuacji, w której redaktorzy tomów zyskują cytowania za całość tomu, mimo że cy-

towany jest tylko jeden jego rozdział. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
http://www.depot.ceon.pl/?locale-attribute=en
http://www.depot.ceon.pl/?locale-attribute=en
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2. FORMATOWANIE 

2.1. Zapis 

„Perspektywy Ponowoczesności” wydawane są wyłącznie w języku polskim. Angloję-

zyczne tomy publikowane są przez Ośrodek Badawczy FactaFicta w innych seriach 

lub jako osobne książki. 

2.2. Czcionka, odstępy i wyrównanie 

Ponieważ rozdziały będą w pełni formatowane dopiero w ostatnim etapie procesu 

redakcyjnego i dodatkowo podczas składu, prosimy używać formatowania domyślne-

go dla większości edytorów tekstu, z uwzględnieniem jednak poniższych podstawo-

wych wytycznych:  

Times New Roman,12 punktów, odstęp 1,5, wyrównanie lewostronne 

Times New Roman, 10 punktów, odstęp 1,5, wyrównanie lewostronne 
 

Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5, numeracja ciągła (1., 2., 3…), 
wyrównanie lewostronne 

2.3. Znaczniki cytatów bezpośrednich 

Prosimy o używanie cudzysłowu podwójnego („ “) do cytowania fragmentów innych 

tekstów. W razie konieczności zacytowania fragmentu zawierającego już inny cytat, 

prosimy używać cudzysłowów ostrokątnych niemieckich(» «). 

“The idea that old media feel more »natural« and less mediated the new 
forms is connected to familiarity and conventions” (Jörgensen 2013: 8).  

2.4. Znaczniki cytatów pośrednich (parafraz) 

W razie parafrazowania fragmentu czyjegoś tekstu, również konieczne jest podanie w 

nawiasie nie tylko autora i roku, ale także numeru strony z cytowanej publikacji. Cytaty 

pośrednie, czyli parafrazy, obligują również – jeśli tłumaczone są ze źródeł obcoję-

PRZYKŁAD 

TEKST GŁÓWNY 

BLOKI CYTATÓW I 

PRZYPISY DOLNE 

BIBLIOGRAFIA 
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zycznych – do podawania w nawiasach okrągłych oryginalnych ekwiwalentów waż-

niejszych fraz czy pojęć specjalistycznych. Jeżeli ekwiwalenty podawane są w obrębie 

cytatu bezpośredniego, wówczas nawias okrągły zmienia się na kwadratowy. 

Kristen Jörgensen utrzymuje, że stare media wydają się „naturalne” (only 
feel more „natural”) z tego względu, że są już znane odbiorcom konkretnego 
dzieła artystycznego (Jörgensen 2013: 8)  

 

“Idea, zgodnie z którą stare media wydają się bardziej »naturalne« [feel more 
»natural«] i mniej zapośredniczone w nowych formach wyrazu, wydaje się 
wiązać z ich lepszą znajomością czy konwencjonalnością (Jörgensen 
2013: 8).  

Uwaga: cytaty pośrednie nie są tym samym, co cytowanie fragmentu tekstu jednego 

autora za innym przywołującym go autorem. Cytowanie konkretnego tekstu „za ja-

kimś innym” dopuszcza się tylko i wyłącznie w przypadku niemożności dotarcia do 

źródła oryginalnego i tylko wówczas, gdy zostało ono wydane przed rokiem 1945. W 

takiej sytuacji zacytować należy w tekście głównym tylko to źródło, z którego się ko-

rzystało w przygotowywaniu rozdziału – zaś informację o tekście cytowanym za tym-

że źródłem należy zawrzeć w przypisie dolnym (por. ODWOŁANIA BIBLIOGRAFICZNE). 

2.5. Zapisywanie dłuższych cytatów 

W przypadku konieczności zacytowania fragmentów dłuższych niż 40 wyrazów, pro-

simy o wydzielenie bloku cytatu o następujących parametrach: 

Odstęp przed blokiem: 10 punktów 
Times New Roman, 10 punktów, odstęp 1,5 
Odstęp po bloku: 10 punktów 
 
Uwaga: odstępy przed blokiem cytatu i po nim prosimy ustalić we właści-
wościach akapitu, a nie robić je za pomocą enterów, wówczas nie zostaną 
one utracone w procesie składu.  

 

PRZYKŁAD 

BLOKI 

 CYTATÓW 

PRZYKŁAD 
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W cytatach blokowych prosimy nie używać: 

1. Znaczników cytatu („ ”) na początku i na końcu bloku cytatu; 

2. Kursywy; 

3. Wcięcia pierwszej linijki (zwłaszcza za pomocą tabulatora); 

4. Wewnętrznego cytatu blokowego (tj. cytatu blokowego w obrębie cytatu blo-

kowego). 

2.6. Wyróżnienia i emfazy 

W celu podkreślenia istotnych terminów czy fraz, prosimy używać rozstrzelenia wyra-

zów (z kerningiem, czyli odstępami między znakami, o wartości 1 punktu). Prosimy nie 

używać w tym celu pogrubień, kursyw czy wersalików.  

Mimo że to, co zostało już powiedziane, było istotna, to k o n k r e t n e  
s p o s t r z e ż e n i e  wymaga dodatkowego podkreślenia. 

2.7. Kursywa 

Prosimy używać kursywy wyłącznie do oznaczania tytułów cytowanych tekstów (z 

wyłączeniem tytułów czasopism, które powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu 

podwójnego). Prosimy też o niewyróżnianie kursywą zapożyczeń obcojęzycznych. 

Tytuł wyróżniony kursywą nie wymaga dodatkowego cudzysłowu – chyba że chodzi o 

cytat wewnątrz tytułu: 

W rozdziale autorstwa Freda Standleya Even „More”. Utopian and Dystopian 
Visions of the Future 1890-1990 z książki More’s Utopia and Utopian Inher-
itance…  

2.8. Dywizy, półpauzy i pauzy dialogowe 

Prosimy o rozróżnianie i konsekwentne stosowanie: 

1. dywizu ( - ) wyłącznie w złożeniach wyrazowych (np. czarno-niebieski, Skłodo-

wska-Curie); 

PRZYKŁAD 

PRZYKŁAD 
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2. półpauzy ( – ) w charakterze myślnika lub separatora dłuższych wtrąceń (na 

początku i na końcu wtrącenia); 

3. pauzy dialogowej (— ) w cytatach dialogów z beletrystyki. 

W szczególności prosimy nieużywanie dywizu w charakterze półpauzy. 

2.9. Dzielenie wyrazów 

Prosimy nie dzielić wyrazów i wyłączyć automatyczne dzielenie wyrazów w edytorze 

tekstu. Z tego też względu nie jest konieczne obustronne justowanie tekstu głównego 

i bloków cytatów. 

Dzielenie wyrazów (zwłaszcza wymuszone) generuje niewidoczny znak, który bardzo 

często pozostaje po konwersji do formatu .pdf, a ponadto utrudnia prace edytorskie, w 

tym w szczególności korektę tekstu. 

2.10. Hiperłącza i linki 

Ponieważ ”Perspektywy Ponowoczesności” ukazują się wyłącznie w formie elektro-

nicznej, format dokumentów umożliwia wykorzystywanie hiperłączy do wewnętrznych 

i linków do zewnętrznych treści – prosimy jednak o pozostawienie ich w domyślnym 

oznakowaniu niemieckim z podkreśleniem, gdyż łatwiej będzie je wtedy wychwycić w 

ostatecznym składzie. 

2.11. Apostrofy 

Prosimy odmieniać wszystkie zapożyczenia obcojęzyczne i wykorzystywać apostrof 

w przypadku konieczności odmiany słowa zakończonego w wygłosie samogłoską (np. 

software’u, arcade’owy, Rabelais’go czy Kennedy’emu ale już gameplaya, Coetzeego 

czy Kaya), z wyjątkami regulowanymi polską normą ortograficzną.  

2.12. Tabele,  grafiki i ilustracje 

Indeksowanie, w ramach której publikowane są „Perspektywy Ponowoczesności” obli-

guje do wykorzystywania wyłącznie odautorskich lub udostępnionych również na 
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otwartych licencjach źródeł pozatekstowych (grafiki, tabele, diagramy, schematy, 

zdjęcia itp.). W tym drugim przypadku konieczne jest dokładne sprecyzowanie źródła, 

z którego pochodzi dany materiał, a także doprecyzowanie, czy podległ on jakimkol-

wiek zmianom (jeśli tak właśnie się stało).  

Wszystkie tego rodzaju materiały pozatekstowe powinny być zaopatrzone w podpisy 

(najlepiej wstawiane automatycznie w edytorze tekstu) według wzorca: Tabela 1., Ta-

bela 2., Tabela 3.… + opis albo Rysunek 1., Rysunek 2., Rysunek 3.… + opis.W przypad-

ku zamieszczania materiałów odautorskich konieczne jest zamieszczenie na końcu 

opisu adnotacji „źródło: opracowanie własne”. 

2.13. Tłumaczenia z innych języków 

W przypadku bieżącego przywoływania krótkich (tj. krótszych niż 40 wyrazów) cyta-

tów z literatury obcojęzycznej, prosimy podawać w tekście głównym ich tłumaczenie 

a w obrębie cytatu – oryginał w nawiasie kwadratowym. 

W przypadku konieczności tłumaczenia dłuższych cytatów z innych języków, prosimy 

podawać w tekście głównym już przetłumaczone cytaty, a w przypisach – pełną wer-

sję oryginalną, z ponowionym odwołaniem bibliograficznym w nawiasie. 

W razie braku wypisów oryginalnych fragmentów tłumaczonych tekstów, redaktorzy 

naukowi mogą prosić autora o ich dosłanie, dlatego też zawczasu prosimy o 

uwzględnienie tego wymogu w procesie pisania tekstu. 
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3. ODWOŁANIA BIBLIOGRAFICZNE 

Seria „Perspektywy Ponowoczesności” wykorzystuje zmodyfikowany Harvardzki sys-

tem bibliograficzny, zachęcając autorów do wykorzystywania notacji parentetycznej 

(autor publikacji, rok wydania i zakres stron w nawiasie) w tekście głównym, zaś przy-

pisów – do uwag o charakterze wyjaśniającym lub uzupełniającym. W razie gdyby 

poniższe przykłady odniesień bibliograficznych były w jakimkolwiek stopniu niewy-

starczające, prosimy o kierowanie pytań na ten adres email,  z którego wysłane zosta-

ły niniejsze wytyczne.  

3.1. Odwołanie do jednego autora / wielu autorów 

np. Krytyka logocentryzmu, szeroko dyskutowana przez Derridę(1981, 
1996)… 

Derrida Jacques (1996), O gramatologii, przekł. Bogdan Banasiak, Warsza-
wa: KR. 
Derrida Jacques (1981), Dissemination, przekł. Barbara Johnson, Chicago: 
Chicago University Press. 

np. Wielu teoretyków intertekstualności (Kristeva 1980, Gennette 2014, Allen 
2000) utrzymywało dotąd, że… 

Kristeva Julia (1980),  Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature 
and Art, New York: Columbia University Press. 
Genette Gérard (2014), Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. To-
masz Stróżyński, Aleksander Milecki, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. 
Graham Allen (2000), Intertextuality, New York, London: Routledge (New Cri-
tical Idiom). 

3.2. Cytat książki lub monografii zbiorowej 

np. (Eco 1994: 154)  

Eco Umberto (1994), Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów 
narracyjnych, przekł. Piotr Salwa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawni-
czy.  

 

POZYCJA W 

BBILIOGRAFII 

CYTOWANIE 

POZYCJA W  

BIBLIOGRAFII 

CYTOWANIE 

CYTOWANIE 

POZYCJA W  

BIBLIOGRAFII 
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np. (Venus 2010: 196, 198-199) 

Venus Jochen (2010), ‘Simulation of Self-Action. On the Morphology of Re-
mote-Controlled Role Playing’, w: S. Günzel, M. Liebe, D. Mersch(red.), Logic 
and Structure of the Computer Game, Potsdam: Potsdam University Press, ss. 
196-207. 

3.3. Cytat artykułu naukowego 

np. (Suvin1972: 373) 

Suvin Darko (1972), ‘On the Poetics of Science Fiction Genre’, College En-
glish: 3 (34),ss. 372-382. 

np. (Wesp 2014: par. 7) 

Wesp Edward(2014), ‘A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of 
“Narrative” Media’, Game Studies: 2 (14), online: 
http://gamestudies.org/1402/articles/wesp, par. 1-27. 

3.4. Cytat autorskiej treści internetowej (blogi lub strony autorskie) 

np. (Kulczycki  2014) 

Kulczycki Emanuel (2014), ‘Publikacja – Open access. Analiza zjawiska z 
punktu widzenia polskiego naukowca’, w: Warsztat badacza komunikacji, 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publikacja-open-access-analiza-
zjawiska-z-punktu-widzenia-polskiego-naukowca/ [dostęp: 30.08.2015]. 

3.5. Cytat wieloautorskiej treści internetowej (portale, strony informacyjne, media spo-
łecznościowe, etc.)  

np. (BBC.com 2013a, 2013b) 

BBC.com (2013a), ‘Should the rules of war be included in computer ga-
mes?’, online: http://www.bbc.com/news/technology-24318061 [dostęp: 
30.08.2015]. 

BBC.com (2013b),  ‘Red Cross marks 150th anniversary’, onli-
ne:http://www.bbc.com/news/world-europe-21489098 [dostęp: 
30.08.2015].  

 

POZYCJA W 

BIBLIOGRAFII 

CYTOWANIE 

POZYCJA W 

BIBLIOGRAFII 

CYTOWANIE 

POZYCJA W 

BIBLIOGRAFII 

CYTOWANIE 

POZYCJA W 

BIBLIOGRAFII 

CYTOWANIE 

POZYCJA W 

BBILIOGRAFII 

CYTOWANIE 

http://gamestudies.org/1402/articles/wesp
http://www.bbc.com/news/technology-24318061
http://www.bbc.com/news/world-europe-21489098
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np. (Twitter.com 2015) 

Twitter.com (2015), https://twitter.com/Facta_Ficta/sta-
tus/580681149749600256 [dostęp: 30.08.2015] 
 
Kolejność cytowania: nazwa użytkownika, rok publikacji treści 
 
Ważne: cytując jakąkolwiek treść opublikowaną w mediach społecznościowych, należy 
pamiętać o wykorzystywaniu linków stałych (permalinks). Instrukcja znalezienia tychże zna-
leźć można, odpowiednio, na stronach https://www.facebook.com/help/community/ques-
tion/?id=282662498552845 and https://support.twitter.com/articles/80586# 

3.6. Cytat filmu internetowego 

np. (Sapientia Film Conferences 2013: 2:45-3:00) 

Sapientia Film Conferences (2013), ‘Marie-Laure Ryan Keynote Speech 
2013 ISIS Conference’, online: Youtube.com, http://youtu.be/zqFsg8zqcLA, 
2:45-3:00[dostęp: 30.08.2015]. 

Kolejność cytowania: Nazwa kanału lub użytkownika, rok opublikowania, interwał czasowy  

Proszę traktować cytowany fragment filmu jako odpowiednik paginacji w cytacie ze źródła 
tekstowego (całe filmy należy cytować więc w analogicznych przypadkach,  jak w cytacie 
całej książki czy całej antologii tekstów). 

3.7. Cytat z encyklopedii  

np. (Herman 2008: 570)  

Herman David (2008), ‘Storyworld’, w: David Herman, Manfred Jahn, Marie-
Laure Ryan (red.)Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London, New 
York: Routledge 2008.  

np. (Alber, Fludernik 2014, par. 3)  

Alber Jan, Fludernik Monika (2014), ‘Mediacy and Narrative Mediation’, 
online: Peter Hühn i in. (red.) Living Handbook of Narrato-
logy,http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-
mediation, par. 1-27 (dostęp: 30.08.2015).  
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https://twitter.com/Facta_Ficta/status/580681149749600256
https://twitter.com/Facta_Ficta/status/580681149749600256
https://www.facebook.com/help/community/question/?id=282662498552845
https://www.facebook.com/help/community/question/?id=282662498552845
https://support.twitter.com/articles/80586
http://youtu.be/zqFsg8zqcLA
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation
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3.8. Cytat powieści lub opowiadania 

np. (Crowley2008: 173)  

Crowley John (2008), Małe duże, przekł. Beata Horosiewicz, Stawiguda: So-
laris.  

1) dla pojedynczego opowiadania (Sanderson 2015: 352) 

Sanderson Brandon (2015), Cienie dla Ciszy w Lasach Piekła, przekł. Michał 
Jakuszewski w: George R. R. Martin, Gardner Dozois (red.), Niebezpieczne 
kobiety, Poznań: Krystyna Chodorowska i in., Poznań: Zysk i S-ka, ss. 349-
409. 
 
2) dla całej antologii (Martin, Dozois 2015) 
 
George R. R. Martin, Gardner Dozois (red.), Niebezpieczne kobiety, Poznań: 
Krystyna Chodorowska i in., Poznań: Zysk i S-ka. 

3.9. Cytat filmu 

np. (Wright2010) 

Wright Edgar, reż. (2010), Scott Pilgrim kontra świat, Universal Pictures.  
 

3.10. Cytat serialu  

np. (Smith 2010) 

Smith Adam, reż. (2010), ‘The Eleventh Hour’, w: Doctor Who, ABC Television. 
 

3.11. Cytat gry wideo lub gry komputerowej 

np. (Ubisoft Montreal 2014a, Ubisoft Montreal 2014b) 

Ubisoft Montreal (2014a), Assassin's Creed: Unity, Ubisoft [PS4]. 
Ubisoft Montreal (2014b), Watch dogs, Ubisoft [PC]. 
 
Kolejność cytowania w tekście: deweloper, rok produkcji Kolejność cytowania w bibliografii: 
deweloper, rok produkcji, tytuł gry, wydawca. 

POZYCJA W 

BIBLIOGRAFII 
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Uwaga: we przypadku cytowania gier konieczne jest dodatkowe opisanie cytowanego mo-
mentu gry w tekście głównym z uwagi na niemożność dokładnej lokalizacji bibliograficznej. 
Dobrym sposobem na ominięcie tego problemu, jest zacytowanie konkretnego momentu 
letsplaya lub playthrough opublikowanego w formie filmu w sieci (na przykład w serwisie 
Youtube lub podobnym). 

np. (Gamematics2014: 2:38-2:58) 

Gamematics (2014), ‘Bioshock: Infinite game movie’, online: Youtube.com,  
https://youtu.be/m_l2wUiC5gg, 3:18:06 [dostęp 30.08.2015].  

3.12. Cytat komiksu lub powieści graficznej 

np. (Fox, Sekowsky, Sachs1961) 
 
Fox Gardner F., Sekowsky Mike, Sachs Bernard (1961), The Wheel of Misfor-
tune, w: “Justice League of America” #6, National Comics Publications [DC 
Comics]. 

Więcej informacji o cytowaniu komiksów por.: Allen Ellis (1998), Citing Comics in Scholarly 
Writing, online:https://www.physics.ohio-state.edu/~wilkins/writing/Handouts/comics-
cite.html#e14[dostęp: 30.08.2015]. 

3.13. Cytat utworu muzycznego 

np. (Mozart 2015) 

Mozart Wolfgang Amadeus(2015), ‘Symphony no. 38 in D major’, w: Mozart: 
The Symphonies, Vienna Philharmonic: Deutsche Grammophon [CD].  

Kolejność cytowania w tekście głównym: kompozytor lub autor piosenki, rok Kolejność cy-
towania w bibliografii: kompozytor lub autor piosenki, rok emisji nagrania, tytuł dzieła, wy-
konawca, wydawca. 

Jeśli to tylko możliwe, prosimy o link do legalnych stron umożliwiających odtworzenie kon-
kretnego utworu lub jego fragmentu (dobrym przykładem takiego serwisu jest Naxos Mu-
sic Library). 

3.14. Cytat utworu graficznego lub plastycznego 

np. (Magritte 1953) 

Magritte René (1953), Spadanie, olej na płótnie, Houston: The Menil Collec-
tion. 
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https://youtu.be/m_l2wUiC5gg
https://www.physics.ohio-state.edu/~wilkins/writing/Handouts/comics-cite.html#e14
https://www.physics.ohio-state.edu/~wilkins/writing/Handouts/comics-cite.html#e14
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np. (Elreviae 2014) 

Des Touches Maxime (Elreviae) (2014), The Refuge, grafika komputerowa, 
online: Deviantart.com, http://elreviae.deviantart.com/art/The-Refuge-
485574786 [dostęp: 30.08.2015]. 
 

np. (Tolkien c. 1930: 410) 

Tolkien John Ronald Reuel (c. 1930), ‘The Map of Beleriand’, w: J. R. R. Tol-
kien, Ch. Tolkien, The Lost Road and Other Writings (The History of Middle-
Earth, tom. V), Boston 1987, s. 410 (ilustracja). 
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4. BIBLIOGRAFIA 

Aby zapewnić maksymalną spójność niniejszych wytycznych, bibliografia zawiera wy-

łącznie pozycje wcześniej przywołane przy omawianiu kolejnych przypadków cyto-

wań. W tym też celu zachowane zostały dotychczas użyte oznaczenia kolorystyczne. 

Ważne: bibliografia ma służyć jedynie zgromadzeniu w porządku alfabetycznym źró-

deł bezpośrednio przywołanych w tekście, tj. cytatów in extenso oraz parafraz. 

Wszystkie teksty pojawiające się w bibliografii, jednak nieprzywołane w tekście, będą 

automatycznie usuwane przez redaktorów.  

1. Alber Jan, Fludernik Monika (2014), ‘Mediacy and Narrative Mediation’, online: 

Peter Hühn i in. (red.) Living Handbook of Narratology, http://www.lhn.uni-

hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation, par. 1-27 (dostęp: 

30.08.2015). 

2. BBC.com (2013a), ‘Should the rules of war be included in computer games?’ 

online: http://www.bbc.com/news/technology-24318061 [dostęp: 30.08.2015].  

3. BBC.com (2013b), ‘Red Cross marks 150th anniversary’, online: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-21489098 [dostęp: 30.08.2015].  

4. Derrida Jacques (1996), O gramatologii, przekł. Bogdan Banasiak, Warszawa: 

KR. 

5. Derrida Jacques (1981), Dissemination, przekł. Barbara Johnson, Chicago: Chi-

cago University Press. 

6. Des TouchesMaxime (Elreviae) (2014), The Refuge, grafika komputerowa, onli-

ne: Deviantart.com, http://elreviae.deviantart.com/art/The-Refuge-485574786 

[dostęp: 30.08.2015]. 

7. Eco Umberto (1994), Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów nar-

racyjnych, przekł. Piotr Salwa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 

http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation
http://www.bbc.com/news/technology-24318061
http://www.bbc.com/news/world-europe-21489098
http://elreviae.deviantart.com/art/The-Refuge-485574786
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8. Fox Gardner F., Sekowsky Mike, Sachs Bernard (1961), The Wheel of Misfortune, 

in: “Justice League of America” #6, National Comics Publications [DC Comics]. 

9. Gamematics (2014), ‘Bioshock: Infinite game movie’, online: Youtube.com,  

https://youtu.be/m_l2wUiC5gg, 3:18:06 [dostęp: 30.08.2015] 

10. Genette Gerard (1997),Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. Tomasz 

Stróżyński, Aleksander Milecki, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. 

11. Graham Allen (2000), Intertextuality, New York, London: Routledge (New Critical 

Idiom).  

12. Kulczycki Emanuel (2014), ‘Publikacja – Open access. Analiza zjawiska z punk-

tu widzenia polskiego naukowca’, w: Warsztat badacza komunikacji, 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/publikacja-open-access-analiza-

zjawiska-z-punktu-widzenia-polskiego-naukowca/ [dostęp: 30.08.2015]. 

13. Kristeva Julia (1980), Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and 

Art, New York: Columbia University Press. 

14. Magritte René (1953), Spadanie, olej na płótnie, Houston: The Menil Collection. 

15. Mozart Wolfgang Amadeus(2015), ‘Symphony no. 38 in D major’, w: Mozart: The 

Symphonies, Vienna Philharmonic: Deutsche Grammophon [CD]. 

16. Sanderson Brandon (2015), Cienie dla Ciszy w Lasach Piekła, przekł. Michał Ja-

kuszewski, w: George R. R. Martin, Gardner Dozois(red.), Niebezpieczne kobiety, 

Poznań: Krystyna Chodorowska i in., Poznań: Zysk i S-ka, ss. 349-409. 

17. Smith Adam, dir. (2010), ‘The Eleventh Hour’, w: Doctor Who, ABC Television. 

18. Suvin Darko (1972), ‘On the Poetics of Science Fiction Genre’, College English: 3 

(34), pp. 372-382. 

19. Tolkien John Ronald Reuel (c. 1930), ‘The Map of Beleriand’, w: J. R. R. Tolkien, 

Ch. Tolkien, The Lost Road and OtherWritings (The History of Middle-Earth, tom V), 

Boston 1987. 

https://youtu.be/m_l2wUiC5gg
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20. Twitter.com (2015), https://twitter.com/Facta_Ficta/sta-

tus/580681149749600256[dostęp: 30.08.2015] 

21. Ubisoft Montreal (2014a), Assassin's Creed: Unity, Ubisoft [DVD]. 

22. Ubisoft Montreal (2014b), Watch dogs, Ubisoft [PlayStation 4]. 

23. Venus Jochen (2010), ‘Simulation of Self-Action. On the Morphology of Remo-

te-Controlled Role Playing’, w: S. Günzel, M. Liebe, D. Mersch (red.), Logic and 

Structure of the Computer Game, Potsdam: Potsdam University Press, ss. 196-

207. 

24. Wesp Edward (2014), ‘A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of 

“Narrative” Media’, Game Studies: 2 (14), online: 

http://gamestudies.org/1402/articles/wesp, par. 1-27 (dostęp: 30.08.2015). 

25. Wright Edgar, reż. (2010), Scott Pilgrim vs. the World, Universal Pictures [Blue-

Ray]. 

 

 

  

https://twitter.com/Facta_Ficta/status/580681149749600256
https://twitter.com/Facta_Ficta/status/580681149749600256
http://gamestudies.org/1402/articles/wesp
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5. LISTA KONTROLNA 

Przed wysłaniem gotowego rozdziału do recenzji, prosimy upewnić się, że:  

1. artykuł został sprawdzony pod kątem zgodności z wytycznymi edytorskimi 

serii wydawniczej „Perspektywy Ponowoczesności”; 

2. artykuł nie jest nigdzie równolegle zgłoszony do recenzji ani nie został ni-

gdzie indziej opublikowany; 

3. artykuł liczy minimum 20.000 znaków (bez spacji) i nie przekracza 40.000 

znaków (bez spacji); 

4. oprócz pliku zawierającego rozdział przygotowany został osobny dokument 

z 5-10 słowami kluczowymi w języku polskim, 5-10 słowami kluczowymi w 

języku angielskim, abstraktem w języku polskim (max. 300 słów), abstrak-

tem w języku angielskim (max. 300 słów), notą biograficzną (max. 80 słów) i 

oficjalnym adresem korespondencyjnym z adnotacją o zgodzie lub jej braku 

na jego zamieszczenie pod opublikowanym już tekstem;  

5. z pliku zawierającego rozdział usunięte zostały wszystkie informacje wska-

zujące pośrednio lub bezpośrednio na autorstwo tekstu, w tym także meta-

dane we właściwościach dokumentu; 

6. wszystkie materiały pozatekstowe zostały włączone w charakterze ilustracji 

do dokumentu, a także: 

a. dołączone niezależnie w formacie .jpg lub .png, maksymalnym do-

stępnym rozmiarze i rozdzielczości min. 150 DPI; 

b. zaopatrzone w dokładny opis uwzględniający ich źródło pochodzenia 

lub opracowanie własne. 

7. wszystkie tytuły (książek, artykułów, filmów, gier wideo, komiksów, stron in-

ternetowych itd.) zostały zapisane kursywą, a tytuły czasopism – antykwą z 

cudzysłowem podwójnym; 

8. wszystkie przywołane bezpośrednio w tekście (a nie te wykorzystane tylko 

w pracy nad nim a niezacytowane) źródła znalazły się w sekcji bibliograficz-

nej; 
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9. przypisy wykorzystane zostały do podawania informacji uzupełniających 

lub wyjaśniających tekst główny, a nie zamieszczania odnośników bibliogra-

ficznych do tekstu głównego; 

10. wszystkie linki i hiperłącza są aktualne i funkcjonują poprawnie, a także że 

we wszystkich przypadkach podana została najnowsza data dostępu;  

11. zapoznali się Państwo z treścią i postanowieniami licencji CC BY 4.0. 
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6. PROCES RECENZYJNY 

Wszystkie rozdziały zgłaszane do tomów „Perspektyw Ponowoczesności” przechodzą 

podwójną procedurę recenzyjną: wpierw weryfikowane są wstępnie przez redaktorów 

naukowych tomu, a później wysyłane do niezależnego recenzenta lub recenzentów i 

poddawane są pełnej recenzji merytorycznej.  

 

Redaktorzy naukowi mogą odrzucić tekst lub skierować do poprawek w razie stwier-

dzenia uchybień w zakresie stylu naukowego, zgodności z tematyką tomu, komplet-

ności bibliografii bądź przejrzystości argumentacji. Teksty wzbudzające uzasadnione 

podejrzenie plagiatu lub autoplagiatu są odrzucane bezwarunkowo i bez możliwości 

wprowadzenia jakichkolwiek poprawek, a po potwierdzeniu zasadności zastrzeżeń – 

zgłaszane odpowiednim władzom jako naruszające zasady przejrzystości i etyki nau-

kowej. 

 

Ponadto redakcja serii „Perspektywy Ponowoczesności:  

1. wdraża odpowiednie procedury, obligujące autorów rozdziałów lub tomów do 

ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z poda-

niem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, za-

łożeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), 

z zaznaczeniem głównej odpowiedzialności autora zgłaszającego manuskrypt; 

2. ma prawo żądać ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, 

wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów 

(financialdisclosure) a w razie odmowy – wnioskować o ujawnienie tych infor-

macji i wstrzymać publikację artykułu; 

3. zastrzega sobie prawo do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelno-

ści naukowej, w tym zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki naukowej – tu 

przede wszystkim ghostwriting i guestauthorship. 
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