
Szanowni Państwo! 
 

Wydział Humanistyczny Akademii 

Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa 

Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina) 

zaprasza do wzięcia udziału w VII wydaniu 

corocznego zbioru prac naukowych 

Krzemienieckie studia komparatystyczne 

(ISSN 2311-262X).  

 

Celem zbioru prac naukowych jest 

wymiana poglądów literaturoznawców 

w ramach współczesnych badań zjawisk 

literackich w aspekcie komparatystycznym. 

W trakcie korespondencyjnej dyskusji 

zostaną rozstrzygnięte aktualne problemy: 

 

1. Teoretyczno-metodologiczne problemy 

współczesnej komparatystyki. 

2. Prównawczo-typologiczny i genetyczno-

kontaktowy aspekt komparatystyki. 

3. Porównawcze literaturoznawstwo w 

czasie i przestrzeni. 

4. Komparatystyczna poetyka i genologia. 

5. Interdyscyplinarność w 

literaturoznawstwie porównawczym. 

6. Komparatystyczne podejście w 

tłumaczeniach i lingwistyce. 

 

 

 

 

 

 

Czasopismo jest indeksowane w 

międzynarodowych bazach danych  

Index Copernicus International 

(http://journals.indexcopernicus.com/++,p247

82122,3.html), CiteFactor (Directory 

Indexing of International Research Journals), 

Research Bible (Open Access Indexing 

Database for Researchers and Publishers), 

InfoBase Index. 

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY 

 

1.06.2017 r.– ostatni termin wysyłania 

artykułów i informacji o autorach.  

15.07.2017 r.–  ostatni termin powiadomienia 

autorów o przyjęciu artykułów do publikacji. 

30.07.2017 r. – ostatni termin opłaty za 

wydanie artykułów. 

1-30.12.2017 r. – wysłanie zbioru do autorów 

i bibliotek.  
 

 

Planowany termin wydania zbioru prac 

naukowych – listopad 2017 r. 
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WYMAGANIA DO ARTYKUŁÓW: 

1. Edytor tekstu MS Word każda wersja, 

rozmiar А4 (książkowy); parametry strony: 

wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka 

Times New Roman, akapit 1,25 сm, 

interlinia pojedyncza, rozmiar czcionki 

głównej części tekstu – 14; w prawym rogu 

– imię i nazwisko autora; po odstępie 

jednego wersu – tytuł dużymi literami po 

środku strony; po odstępie jednego wersu – 

główny tekst artykułu. 

 

2. Dla cytatów należy stosować nawiasy 

kwadratowe. W nawiasach kwadratowych 

stosowanych w tekście artykułu należy 

podać numer pozycji w liście 

wykorzystanej literatury, tom i stronę: [8, 

s. 56-57]. Jeżeli cytuje się od razu kilka 

źródeł, ich numery powinny być rozdzielone 

średnikiem: [1; 3]. Cytaty z artykułów 

naukowych, monografii itp. powinny być 

podane w cudzysłowie. Uwagi (na dole 

strony lub w końcu głównego tekstu) są 

niedopuszczalne. Strony nie powinny być 

numerowane. Średni rozmiar publikacji – 

15-20 tys. drukowanych znaków (7-10 

kartek). Artykuły mniejsze niż 15 tys. 

znaków nie będą rozpatrywane. 

 

3. Na końcu artykułu po odstępie jednego 

wersu należy podać w porządku 

alfabetycznym listę wykorzystanej literatury 

(nagłówek – Bibliografia). Mile widziane 

przestrzeganie stylu odnośników jak w MLA 

Style (http://www.citationmachine.net/mla/). 

Najpierw należy wymienić literaturę napisaną 

cyrylicą, a potem alfabetem łacińskim.  

 

4. Po liście wykorzystanej literatury po 

odstępie jednego wersu należy umieścić 

adnotację i przynajmniej 6 słów kluczowych 

w języku angielskim (rozmiar czcionki – 12; 

200-250 słów). Adnotacja zawiera imię, 

nazwisko autora (autorów), pełną nazwę 

artykułu oraz streszczenie jego treści.   

 

Oprócz artykułu należy wysłać osobny plik 

zawierający informację o autorze (аutorach): 

nazwisko, imię, stopień i tytuł naukowy (jeżeli 

jest), stanowisko, miejsce pracy, telefon 

kontaktowy, adres domowy, własny e-mail.  

 

WIADOMOŚCI O AUTORZE  

Imię i nazwisko__________________________ 

Stopień naukowy ______________________                                                

Tytuł naukowy ________________________ 

Stanowisko ___________________________ 

Miejsce pracy _________________________ 

Telefon   _____________________________ 

Adres dla korespondencji  _______________                                                    

   E-mail _______________________________ 

 

Artykuły (proszę nazywać plik 

nazwiskiem pierwszego autora) oraz 

wiadomości o autorze (autorach) należy 

wysyłać na e-mail: 

comparative_studies@ukr.net 
 

Języki robocze zbioru – polski, 

angielski, ukraiński, rosyjski, niemiecki. 

 

Numer konta bankowego, na który 

należy wnieść opłatę za artykuł będzie 

wysłany tylko po potwierdzeniu jego 

przyjęcia do druku  (wysokość opłaty 4 

USD za stronę).  

 

Koszty związane z publikacją artykułu 

zawierają wysokość opłaty za przesyłkę 

jednego zbioru autorom (współautorzy 

dodatkowo pokrywają koszt wydania zbioru 

i przesyłki). 

 

Temat artykułu musi być aktualny, a 

artykuł wcześniej nie publikowany.  

Redakcja ma prawo odmowy publikacji 

artykułów nie odpowiadających tematowi 

zbioru oraz potrzebujących technicznego lub 

poważnego stylistycznego redagowania. 
 

 
Strona internetowa  

www.kremenets-comparative-

studies.webnode.com.ua 

 


