Zasady przygotowania tekstu referatu na Seminarium Antropologiczne i do
wydruku w publikacjach PAES/PATE
Tekst zapisany czcionką Times New Roman, 12 punktów, w pliku .doc (nie starszym niż Word
97).
Interlinia 1,5 punktu.
Marginesy minimum 2 cm.
Strony w formacie A-4, zapisane jednostronnie, mogą być nienumerowane.
Zdjęcia i rysunki zapisane w formacie .jpg, .pdf, lub skany z rozdzielczością minimum 300 dpi.
Zdjęcia nie wklejane w tekst, zamiast tego informacja w kwadratowym nawiasie z numerem
fotografii; np. [fot. 5]. Osobno przygotowany tekst pod odpowiednie zdjęcie, lub tytuł zdjęcia.
Obca czcionka (np. Iroquoian Font) dołączona do pliku.
Przeźrocza (slides) przesyłane tak, by nadawały się do prezentacji w Power Point (lop-top).
Tytuły czasopism: czcionką prostą i w cudzysłowie; np. "Archaeology", "USA Today".
Tytuły artykułów z czasopism: kursywą bez cudzysłowu.
Tytuły książek: kursywą bez cudzysłowu; np. Grave Undertakings. An Archeaology of Roger
Williams and the Narragansett Indians.
Terminy obce kursywą; np. kiva, berdache, Corn Dance.
Cytaty (krótkie w tekście) czcionką prostą i w cudzysłowie; np. ...i skomentował następująco:
"Indiańscy mężczyźni nie są przepełnieni wigorem i niecierpliwością w miłości, tak jak my".
Cytaty długie (dłuższe fragmenty tekstu z wykorzystywanego materiału) wpisujemy w osobnym
akapicie pomniejszoną czcionką; np. z 12 punktów na 10 punktów.
Wyróżnienia i podkreślenia własne: rozstrzelenie wyrazu; np. ...był n i e o d ł ą c z n i e
związany z jego charakterem...".

Zasady odnośników i przypisów
Nie stosujemy odnośników i przypisów "oksfordzkich" np.: Uniwersalizm
chrześcijański, nie bez powodu nazywamy "teokratyczną międzynarodówką" (Terlecki 1953)...".
Przypis w tekście: np. ...nazywamy "teokratyczną międzynarodówką"56 w epoce wypraw
odkrywczych...
Odnośniki na dole strony: np. 56 T. Terlecki, Apokalipsa Christophera Dawsona, "Kultura", nr 2-3 (64-65),
Paryż 1953, s. 52
57

T. Terlecki, dz. cyt., s. 52

58

Tamże, s. 53

Uwaga: Numer przypisu występujący na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy
zdanie), np.: "...najbardziej zaciekłymi przeciwnikami kanonizacji Serry"62.

