ROMANICA.DOC to nowy projekt i nowa inicjatywa. Jest to czasopismo doktorantów Instytutu Filologii
Romańskiej on-line, które powstało z myślą o doktorantach i dla doktorantów. Pomysł zrodziła
potrzeba i chęć publikacji dokonań naukowych, badań, poszukiwań i ciekawych odkryć.
Czasopismo ma na celu promocję młodych naukowców zajmujących się kierunkami humanistycznymi,
głównie filologicznymi, jednak jest otwarte na współpracę z doktorantami innych dziedzin, takich jak
filozofia, psychologia, psycholingwistyka oraz innych, w których to badania interdyscyplinarne łączą
się z filologią. Ponieważ jest to czasopismo Instytutu Filologii Romańskiej, artykuły tu opublikowane są
w językach romańskich i polskim, przydzielone odpowiednio do danej sekcji. Chętnych do współpracy
i publikowania zapraszamy do publikacji na naszych łamach

CALL FOR PAPERS
Zapraszamy do nadsyłania artykułów wszystkich doktorantów, którzy w swoich badaniach
zajmują się językami romańskimi lub obszarami kultur lub literatur romańskich.
Jedynym warunkiem publikacji w czasopiśmie jest przedstawienie artykułu, który porusza
dowolny aspekt związany z językami romańskimi lub obszarami kultur lub literatur
romańskich. Proponowana tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje liczne dziedziny:












Językoznawstwo
Literatura
Przekład
Filozofia w krajach romańskich
Socjologia
Psycholingwistyka
Dydaktyka i pedagogika (nauczanie i przyswajanie języków)
Biografie i sylwetki naukowe
Historia i kultura krajów romańskich
Nauki ścisłe a filologia (interdyscyplinarność nauk filologicznych), itp.

Zapraszamy także do nadsyłania recenzji książek (popularno-naukowych, powieści,
tomików wierszy, zbiorów opowiadań, itp.), które w jakimkolwiek stopniu wiążą się z
kulturami języków romańskich.
Artykuły i recenzje powinny spełniać zamieszczone poniżej normy redakcyjne.
Język artykułu: polski lub wybrany język romański.
Język recenzji: polski.
Termin nadsyłania tekstów do pierwszego wydania czasopisma: 26 września 2010.
Adres redakcji: romanicadoc@gmail.com
Adres strony czasopisma to www.romdoc.amu.edu.pl
Artykuły zostaną poddane ocenie merytorycznej przez powołane w tym celu grono
ekspertów. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tekstów, które opublikujemy na stronie
czasopisma. Autorzy zostaną poinformowani o akceptacji lub odrzuceniu przesłanego tekstu
drogą elektroniczną.
Wybrane teksty zostaną opublikowane on-line w formie html oraz w formacie PDF.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany czcionki i układu tekstów, w zależności od potrzeb
publikacji na stronie WWW.

Normy redakcyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Pliki z artykułami powinny być zapisane w formacie Word for Windows (rozszerzenie .doc. ew.
rtf lub docx) i przesłane elektronicznie jako załącznik na adres romanicadoc@gmail.com
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20.000 znaków (ze spacjami), wraz z przypisami
i bibliografią przy interlinii 1,5 (półtora odstępu między wierszami).
Objętość recenzji: 5.000–10.000 znaków (ze spacjami), przy interlinii 1,5 (półtora odstępu
między wierszami).
Tekst powinien być wyjustowany.
W tekście głównym należy używać czcionki Times New Roman 12 pkt.
W dłuższych cytatach, przypisach i bibliografii należy używać czcionki Times New Roman 10
pkt, ale zachować interlinię 1,5. Cytaty należy rozdzielić od tekstu głównego pojedynczymi
enterami przed i po cytacie.
W lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora (autorów) oraz jego (ich)
afiliację/e
Tytuł artykułu powinien być pogrubiony i wycentrowany.
Nagłówki poszczególnych sekcji artykułu powinny być ponumerowane i wyrównane do lewej
strony.
Pogrubienia należy używać tylko w tytule artykułu; w celu wyróżnienia kluczowych informacji
w tekście można używać kursywy.
Artykuły powinny być jak najmniej sformatowane, należy unikać stosowania
automatycznego numerowania stron, stylów, podziałów na sekcje, etc.
W przypadku zastosowania grafiki, rysunki i wykresy powinny być dostarczone także w
formacie jpg lub pdf.
Uwaga! Bardzo prosimy o niestosowanie przypisów dolnych w miarę możliwości!
Odniesienia do literatury w tekście powinny być zaznaczane następująco: (Kramsch 1993);
jeśli podawane są numery stron (np. w cytatach), to należy to robić w następujący sposób:
(Kramsch 1993: 85); przy podawaniu kilku źródeł obowiązuje kolejność chronologiczna (Breen
1983; Kramsch 1993; Lantolf 2000); nie należy w tym celu używać przypisów na dole strony.
W przypadku wielu autorów należy stosować następujący zapis: (Pisarska & Tomaszkiewicz
1996: 64).
Lista cytowanej literatury powinna być poprzedzona wyrównanym do lewej strony
pogrubionym słowem Bibliografia; należy w tym celu użyć czcionki Times New Roman 10.
Bibliografia powinna zawierać tylko źródła cytowane/wskazywane w tekście artykułu.
Bibliografia powinna być sporządzona według następującego schematu:
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