
Regulamin czasopisma „Preteksty”

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „Preteksty”  są czasopismem,  które  zajmuje  się popularyzacją działalności  

naukowo-badawczej studentów filozofii UAM (I i II stopnia).

 2. Redakcję „Pretekstów” stanowią studenci filozofii, przynależący do Koła Studentów Filozofii 

Civis Liber.

 3. Osoby, które wyrażają chęć publikacji tekstu w „Pretekstach”, zobowiązane są do zapoznania 

się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

 4. Autor chcący opublikować swój tekst w „Pretekstach” jest zobowiązany do złożenia wraz  

z  tekstem  podpisanej  zgody na  publikację oraz  pisemnej  recenzji  tekstu,  o  której  mowa  

w pkt. 5 niniejszego regulaminu.

 5. Nadsyłane prace muszą być zrecenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych,  

tj. ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego.

 6. Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  nadesłanego  artykułu  w  terminie 

najbardziej  dogodnym z punktu widzenia wydawniczego, nie przekraczającym jednak trzech 

późniejszych wydań czasopisma (nie licząc tzw. wydań specjalnych).

 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty przysłanych tekstów, zwłaszcza pod względem 

poprawności językowej. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst.

 8. Redakcja nie płaci honorariów za publikowane teksty.

 9. Prawa autorskie przynależą do autora tekstu. Autor ponosi wszelką odpowiedzialność za treści 

zawarte w tekście. 

 10.  Redakcja nie będzie publikować materiałów zawierających treści powszechnie uznawane za 

obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności.

 11.  Autor nadsyłający tekst odpowiada prawnie za naruszenie praw autorskich innej osoby.

 12.  Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie osób trzecich traci dożywotnio prawo do 

publikowania w "Pretekstach".

 13. Tekst  publikowany  w  "Pretekstach"  można  dowolnie  przedrukowywać w  innych 

wydawnictwach,  informując  o  tym  fakcie  Redakcję "Pretekstów"  i  pismo  zainteresowane 

publikacją oraz wyraźnie wskazując miejsce pierwodruku w kolejnych publikacjach.



Art. 2 STRUKTURA CZASOPISMA

 1. „Preteksty” będą wydawane głównie w formie elektronicznej. Jeśli redakcja będzie posiadała 

odpowiednie środki finansowe, będą pojawiać się również wydania w formie książkowej.

 2. Redakcja może również wydawać tzw. numery specjalne, które będą zbiorem prac naukowych

o konkretnej tematyce lub dotyczącej danego wydarzenia (np. konferencja). Wydawane będą 

nieregularnie.

Art. 3 WYMOGI FORMALNE

 1. Teksty należy dostarczać do redakcji zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

 2. Dokumenty  elektroniczne  powinny  być utworzone  w  formacie  *.doc  

(Microsoft Word 1997–2003)

 3. Nadesłane teksty powinny spełniać następujące wymagania edytorskie:

• długość – maksymalnie 5–7 stron (format A4);

• czcionka:  Times New Roman;

• autor: u góry po lewej, rozmiar czcionki 12

• tytuł: po środku, rozmiar czcionki14 – pogrubiona;

• śródtytuły: rozmiar czcionki 13 – pogrubiona;

• tekst właściwy: rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5;

• przypisy: u dołu strony, rozmiar czcionki 10, format: pierwsza litera imienia, nazwisko autora, 

tytuł (kursywą), wydawnictwo, miasto i rok wydania, numer strony. Np.:

L. Nowak, Gombrowicz. Człowiek wobec ludzi, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 79.

• Długie cytaty powinny być wyróżnione w tekście: większe marginesy, interlinia 1,0.

• Literatura: rozmiar czcionki 12, format: nazwisko, pierwsza litera imienia, tytuł (kursywą), 

wydawnictwo, miasto i rok wydania. Np.:

Nowak L., Gombrowicz. Człowiek wobec ludzi, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

Art. 4 POSTANOWIENIA KO  Ń  COWE  

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem, 

że o zmianach w regulaminie będzie niezwłocznie informować na stronie internetowej 

czasopisma.

 2. W kwestiach spornych w interpretacji regulaminu oraz w innych, nieobjętych regulaminem 

sprawach decyduje Redakcja.


