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 ZATWIERDZAM  Warszawa, 18.05.2018 r. 
 DYREKTOR 
CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ 
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 
 dr Jan TARCZYŃSKI 
 
 
 
 

REGULAMIN CZASOPISMA NAUKOWEGO 
„STUDIA I MATERIAŁY CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” 
 
 
1. Czasopismo „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego” (dalej: „SiM”) jest periodycznym wydawnictwem naukowym Centralnej Biblioteki 

Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dalej: CBW), wydawanym co najmniej 2 razy 

w roku. 

2. Celem czasopisma jest rozwijanie działalności naukowej CBW, bibliotek wojskowych oraz 

integracja środowiska naukowego i bibliotekarskiego. 

3. Adresatami „SiM” są: bibliotekarze, instytucje naukowe oraz pracownicy naukowi z kraju i ze 

świata, środowiska wojskowe. 

4. Redakcja przyjmuje rozprawy naukowe, eseje, monografie, bibliografie (autorskie) i recenzje, 

sprawozdania, a także edycje źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem, obejmujące zakresem 

tematycznym historię, historię wojskowości, nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, 

bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo i informację naukową. 

5. Do druku zatwierdzane są prace, które uzyskają pozytywną opinię Komitetu Naukowego, 

Recenzentów oraz Zespołu Redakcyjnego „SiM”. 

6. Po akceptacji tekstu do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz CBW stosowną umową 

(„Załącznik nr 1”), wraz z deklaracją oryginalności tekstu i nie naruszania praw osób trzecich oraz 

stwierdzeniem, że tekst nie był publikowany wcześniej lub zgłoszony do druku. 

Przyjęte teksty stają się własnością CBW i nie mogą się ukazywać w innym wydawnictwie bez 

pisemnej zgody CBW. Publikacje podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. 

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek. Teksty przygotowane niezgodnie 

z „Wytycznymi dotyczącymi przygotowania publikacji”, stanowiącymi „Załącznik nr 2” do 

„Regulaminu czasopisma…”, będą odsyłane Autorom do poprawy. 

8. Za teksty opublikowane w „SiM” autorzy nie będący pracownikami CBW mogą otrzymać 

honorarium. Wszystkim autorom przysługuje 5 bezpłatnych egzemplarzy autorskich.  
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9. Warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych jest dostarczenie do Redakcji wersji elektronicznej 

publikacji, zawierającej komplet materiałów: plik tekstowy i pliki z ilustracjami w formacie TIFF 

lub jpg (w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), abstrakt oraz słowa kluczowe w języku 

polskim i angielskim. Treść zapisana na nośniku elektronicznym nie może różnić się od treści 

dostarczonego wydruku. Teksty nie przygotowane zgodnie z „Wytycznymi…”, będą odsyłane 

Autorom. 

10. Czasopismo „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego” jest wydawana drukiem w nakładzie minimum 500 egzemplarzy. Wersja 

elektroniczna będzie publikowana na stronie internetowej CBW, w Wojskowej Bibliotece 

Cyfrowej „Zbrojownia” oraz na stronie Resortowej Sieci Bibliotecznej. 

11. Organami kolegialnymi pisma „SiM” są: Komitet Naukowy, Recenzenci (od 1 września 2018 r.) 

i Zespół Redakcyjny, a ich aktualny skład jest umieszczany na stronie internetowej oraz na stronie 

redakcyjnej „SiM”. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu czasopisma „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI 

1. Warunkiem włączenia publikacji w procedurę wydawniczą czasopisma „Studia 
i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” jest 
dostarczenie przez Autora do redakcji tekstu w wersji elektronicznej w formacie .doc, 
lub .docx.  

2. Teksty, które nie będą przygotowane zgodnie z poniższymi wskazówkami, będą 
odsyłane Autorom do poprawy. 

3. Publikację należy przygotować w edytorze tekstu Microsoft Word według następujących 
zasad: 
- rozmiar i krój czcionki: 12 punktów, Times New Roman, 
- interlinia: 1,5, 
- sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm, 
- sposób wyrównywania tytułów: wyśrodkowany. 

4. Układ tekstu: 
- tytuł naukowy, imię i nazwisko autora (autorów), stanowisko lub funkcja 
autora (autorów) i afiliacja,  
- tytuł pracy w języku polskim, 
- słowa kluczowe (w języku polskim i języku angielskim), 
- abstrakt (w języku polskim i języku angielskim), 
- tekst główny. 

5. Tekst główny pracy może zawierać następujące części: 
- wprowadzenie, 
- cel badań, 
- materiał i metody badań, 
- wyniki, 
- dyskusja (omówienie wyników), 
- podsumowanie, 
- przypisy, 
- bibliografia. 

6. W przypadku liczebników 1-9 stosujemy zapis słowny, a przy liczebnikach wyższych 
zapis za pomocą cyfr arabskich. 

7. Bibliografię (umieszczoną na końcu pracy) należy zestawić alfabetycznie 
i ponumerować. 

 
PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO 
Książka: 

- inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora (autorów), 
- tytuł pracy, część, tom, 
- miejsce wydania, rok wydania. 
 

Przykład: 1 
O. Kuźmińska, Podręcznik gimnastyki artystycznej, Warszawa 1991. 
 
Artykuł w czasopiśmie: 

- inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora (autorów), 
- tytuł artykułu, 
- tytuł czasopisma, ewentualnie skrót tytułu periodyku zgodnie z przyjętymi zasadami, rocznik 
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i numer periodyku, 
- stronice zawierające przytaczany artykuł. 
 

Przykład: 2  
J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie 1943-1947, „Zeszyty Historyczne” 1989, z. 90, s. 168. 
 
Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej: 

- inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora (autorów), 
- tytuł artykułu lub rozdziału, 
- nazwisko i inicjały redaktora naukowego lub nazwiska i inicjały autorów pracy zbiorowej, 
- tytuł pracy zbiorowej, część, tom, 
- miejsce wydania, 
- rok wydania, 
- stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział. 
 

Przykład: 3  
C. Urbanik, Rola biomechaniki w sporcie, [w:] Urbanik C. (red.), Wybrane zagadnienia 
biomechaniki sportu, Warszawa 2001, s. 7-9. 
 
Źródło internetowe: 

- inicjał imienia i nazwisko autora(autorów),  
- tytuł artykułu,  
- data dostępu do artykułu/publikacji, 
- pełny adres internetowy.  

 
E. Siemaszko, Od walk do ludobójstwa, [on-line] [dostęp 03 lipca 2013]. Dostępny w Internecie: 
http://www.rp.pl/artykul/161001.html?p=3. 

 
8. Tekst pracy wraz z rycinami i tabelami powinien w przypadku monografii zawierać nie mniej 

niż 12 stron znormalizowanego formatu A4 (ok. 1800 znaków na stronie), strony należy 
ponumerować. 

9. Wykorzystane w publikacji cytaty muszą być opatrzone informacją bibliograficzną. 
10. Tabele należy opisać na górze kolejnym numerem (Tab. 1.), tytułem i odpowiednio włączyć do 

tekstu. Liczba tabel powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Każda kolumna 
i wiersz tabeli powinny mieć nagłówek. W tabeli nie należy pozostawiać pustych komórek. 
Znakiem oddzielającym całość od ułamków dziesiętnych jest w tekstach polskich przecinek 
(nie kropka). 

11. Materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy opisać poniżej kolejnym numerem 
(Ryc. 1.) oraz tytułem i wstawić odpowiednio do tekstu. Dodatkowo należy dołączyć ryciny, 
wykresy i fotografie w postaci osobnych plików zapisanych w formacie TIFF lub jpg. 
(rozdzielczość co najmniej 300 dpi). Nie można powtarzać tych samych wyników w tabelach 
i na rycinach. Symbole, np.: strzałki, gwiazdki, lub skróty użyte w tabelach czy na rycinach 
należy dokładnie objaśnić w legendzie. 

12. Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy 
podać źródło. 

UWAGA 
Umieszczenie w pracy fragmentów (np. rysunku, fotografii, tekstu) dzieł innych autorów (zarówno 
opublikowanych, jak i niepublikowanych lub zamieszczonych w Internecie) bez zaznaczenia źródła, 
a także bez zgody autora w przypadku materiału ilustracyjnego, jest bezprawnym zapożyczeniem, 
a zatem naruszeniem praw autorskich. 


