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INFORMACJA DLA AUTORÓW „DZIEJÓW NAJNOWSZYCH”

Redakcja zwraca się do wszystkich Autorów o stosowanie następujących rygorów, dotyczących 
formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym piśmie.

1. W szystkie teksty należy składać w dwu egzemplarzach, przepisanych według 
obowiązujących norm wydawniczych: na stronie 30 wierszy po około 60 znaków, z marginesem 
z lewej strony, szerokości 4-5 cm. Poprawki i uzupełnienia w tekście powinny ograniczone do 
minimum i nie mogą przekraczać trzech na jednej stronie; nie stosujemy żadnych podkreśleń.

2. Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego (tj. obszerniejszej, polemicznej 
recenzji) powinien wyglądać następująco: z lewej strony u góry imię i nazwisko Autora, poniżej 
tytuł na środku strony (na osi). Wszystkie te elementy należy pisać pismem tekstowym, nie zaś 
samymi wielkimi literami.

3. W recenzji ponad tekstem należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) i nazwisko 
autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (według strony tytułowej); jeśli recenzja 
dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule należy podać imię i nazwisko redaktora; następnie — 
w przypadku pracy wielotomowej — liczbę tomów lub części (np. t. 1-2) cyframi arabskimi i dalej: 
miejsce i rok wydania, liczbę stron, na ostatnim miejscu nazwę wydawcy. Imię i nazwisko Autora 
recenzji — na końcu tekstu z prawej strony.

4. Teksty do działu „Życie Naukowe” zawierają tytuł (na osi); podpis Autora jak w recenzji.
5. Wspomnienia pośmiertne: w tytule imię i nazwisko osoby, której tekst dotyczy, pod nim 

w nawiasach dokładne daty życia; podpis Autora jak w recenzji.
6. Przypisy następują w maszynopisie po tekście zasadniczym, od nowej strony. Numery 

przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wcięciem 
akapitowym. Odnośniki do przypisów w tekście są umieszczane przed kropką kończącą zdanie 
(z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. — wiek lub r. — rok) albo przed przecinkiem wewnątrz 
zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela przecinek).

7. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., rkps, mps, t., z., 
etc.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś w miarę potrzeby. Nazwy miesięcy podajemy 
cyfrą rzymską, wówczas gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), 
w innych przypadkach w ich brzmieniu słownym (16 V 1935 r.; 16 maja; w maju 1935 r.).

8. W przypisach stosujemy skróty jak w punkcie 7., dopuszczalne są także inne skróty, przyjęte 
w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy 
pierwszym przypadku zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych piszemy w 
cudzysłowie; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku 
— w: (bez nawiasów prostokątnych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery i części periodyków i innych 
publikacji podajemy cyframi arabskimi.

9. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty, odbiegające swoją zewnętrzną formą od powyższych 
zasad, będą zwracane Autorom do właściwego przygotowania i ponownego przepisania.

10. Redakcja prosi o dołączanie do artykułów streszczeń o objętości jednej strony maszynopisu.
11. Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie tekstów na dyskietkach w formacie PC lub MAC.
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Kronika
filmu

zawiera ponad dwa tysiące artykułów in 
formacyjnych, setki dat, biogramów, filmo- 
grafii, zestawienia tytułów filmów nagro
dzonych Oscarem, prezentacje laureatów 
festiwali w Cannes, Wenecji i Berlinie — 
ułożone rok po roku w porządku chronolo
gicznym. Uzupełniają je szczegółowe dane 
dotyczące reżyserów, autorów scenariuszy, 
aktorów i operatorów oraz informacje na 
temat okoliczności, w jakich powstawały 
najsłynniejsze filmy świata.
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Warunki prenumeraty

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są co kwartał. Cena prenumeraty krajowej na II 
kw. 1996 r. wynosi 6,00 zł, a cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100% 
wyższa od krajowej.

Wpłaty na prenumeratę krajową przyjmują: jednostki kolportażowe „RUCH” S.A.
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Dostawa egzemplarza 
następuje w uzgodniony sposób.

Wpłaty od osób lub instytucji zamieszkałych lub mieszczących się w miejscowościach, 
w których nie ma jednostek kolportażowych „RUCH” należy wnosić do „RUCH”S.A. 
Oddział Warszawa 00-958 Warszawa, ul. Towarowa 28, konto PBK XIII Oddział Warszawa 
370044-1195-139-11. „RUCH” S.A. zapewnia dostawę pod wskazany adres pocztą zwykłą 
w ramach opłaconej prenumeraty.

Wpłaty na prenumeratę zagraniczną przyjmuje: „RUCH”S.A. Oddział w 
Warszawie, 00-958 Warszawa, konto PBK XIII Oddział Warszawa 370044-1195-139-11, 
Dostawa odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, z wyjątkiem zlecenia 
dostawy pocztą lotniczą, której koszt w pełni pokrywa zleceniodawca.

Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną: 
do 20 XI na I kw. roku następnego 
do 20 II na II kw. 
do 20 V na III kw. 
do 20 VIII na IV kw.
Bieżące numery można również kupić lub zamówić (przesyłka za zaliczeniem 

pocztowym) we Wzorcowni Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych 
PAN, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa oraz u wydawcy, wpłacając równowartość 
ceny 1 egzemplarza na konto:

KRONIKA -  M.B. MICHALIK, Savim Bank S.A.
01-745Warszawa, ul. Jasnodworska 5, 459996-10011-2511
Po dokonaniu wpłaty egzemplarze zostaną wysłane pod wskazany przez zamawiającego 

adres.
Subscription orders for all the magazines published in Poland available through the local 

press distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise 
ARS POLONA
00-068 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 7, Poland 
Our bankers:
BANK HANDLOWY S.A. 201061-710-13100
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