
 

Do Autorów 

 
Teksty artykułów mogą mieć zarówno charakter rozważań teoretycznych, 

jak i historycznych. Szczególnie preferowane są teksty o charakterze teoretycz-
nym, w których autorzy prezentują własne, oryginalne problematyzacje i ich 
rozwiązania. W przypadku tekstów historycznych, ze względu na profil Pisma, 

publikujemy tylko te, które swoim zakresem obejmują tematykę szeroko rozu-
mianej kultury, a w szczególności filozofii w krajach słowiańskich. 

Prosimy o nadsyłanie tekstów o objętości 0,75–1,0 ark. wyd. na e-mail  
sofia@univ.rzeszow.pl w formacie Word. Teksty recenzji nie mogą przekraczać 
0,3 ark. wyd. (ok. 7 stron tekstu znormalizowanego).  

Tekst winien być poprzedzony krótkim streszczeniem maks. 5–8 wierszy 

tekstu znormalizowanego (w języku rosyjskim bądź innym niż narodowy język 
autora oraz w języku angielskim). Za treść i formę streszczenia odpowiada autor. 
Do tekstu należy dołączyć krótką prezentację autora: tytuł(y) i stopnie naukowe, 
miejsce pracy. 

Teksty publikowane na łamach naszego Pisma, zgodnie z przyjętym regu-
laminem, podlegają recenzjom wydawniczym. Autorzy za opublikowane teksty 

nie otrzymują honorariów. Publikowanie na łamach Pisma nie wymaga opłaty. 
Teksty będą publikowane w językach narodowych autorów lub też w tłuma-

czeniach na inne języki słowiańskie. 
 

До Авторів 

 
Тексти статей можуть носити характер роздумів як теоретичних, так  

і історичних. Особлива перевага надається текстам теоретичного харак-
теру, у яких автори представляють власні, оригінальні проблеми та їх роз-
в‘язання. У випадку історичних текстів, з огляду на профіль часопису, ми 
публікуємо лише ті, котрі своєю тематикою охоплюють культуру у широ-
кому розумінні, особливо ті, що стосуються філософії слов‘янських країн. 

Просимо надсилати свої тексти об‘ємом 0,75–1,0 аркуша на e-mail  

sofia@univ.rzeszow.pl в форматі Word. Тексти рецензій не можуть пере-
вищувати 0,3 аркуша (близько 7 сторінок тексту).  
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Текст повинен мати коротке резюме макс. 5–8 рядків тексту (російсь-

кою або якоюсь іншою ненаціональною мовою автора, a також англійсь-
кою мовою). За зміст і форму анотації відповідальність несе автор. До текс-
ту також потрібно долучити коротку презентацію автора: звання та наукові 
ступені, місце роботи. 

Тексти, опубліковані на сторінках нашого часопису, згідно з прийнятим ре-
гламентом, підлягають видавничим рецензіям. Автори не отримують гоно-

рарів за опубліковані статті. Публікації на сторінках видання здійснюються 
безкоштовно. 

Тексти публікуватимуться національними мовами авторів або у перекладі 
на інші слов‘янські мови. 

 
 

K Autorom 

 

Texty článkov môžu mať teoretický alebo historický charakter. Preferujeme 
hlavne články teoretického charakteru, v ktorých autori prezentujú vlastné, ori-
ginálne problematizácie a ich riešenia. V prípade historických textov, vzhľadom 
na profil časopisu, uverejníme len tie, ktoré zachytávajú problematiku široko 
chápanej kultúry a hlavne filozofie v slovanských krajinách. Zasielajte nám pro-
sím texty s rozsahom 0,75–1,0 hárkov. vyd. na e-mail sofia@univ.rzeszow.pl  

v formáte Word. Texty recenzií nemôžu prekračovať 0,3 hárkov. vyd. (7 strán 
normalizovaného textu). 

Pred textom by malo byť krátke zhrnutie max. 5–8 riadkov normalizova-
ného textu (v ruskom jazyku, alebo inom než je národný jazyk autora, i v anglic-
kom jazyku). Za formu a obsah resumé zodpovedá autor. K textu treba pridať 
krátku prezentáciu autora: tituly a vedecké stupne, miesto práce. 

Texty publikované na stránkach nášho časopisu, zhodne s prijatými pra-
vidlami, podliehajú recenziám vydavateľstva. Za uverejnené texty autori nezís-
kajú honoráre. Publikovanie na stranách časopisu nevyžaduje od autora poplatok. 

Texty budú publikované v národných jazykoch autorov alebo v prekladoch 
na iné slovanské jazyky. 
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Instructions for Authors 

 
Papers involving reflections of both theoretical and historical character will 

be welcomed. Texts of theoretical character in which authors present the original 
problematic and solutions of their own are highly preferred. In the case of histo-
ry texts, in view of the profile of the Journal, we accept only texts that fall in the 

purview of a widely understood culture and, in peculiarity, of philosophy in Slav 
countries. 

Authors are requested to submit manuscripts amounting to 0.75–1.0 printer 
sheets by e-mail sofia@univ.rzeszow.pl in a Microsoft Word format. Reviews 
should not exceed 0.3 printer sheets (ca. 7 pages of normalized text).  

The paper must be accompanied by a short abstract of no more than 5–8 

lines of normalized text (in Russian or some other language different from the 
author’s national one, and in English). The contents and form of paper abstracts 
shall be the sole responsibility of the authors. Brief information about the author 
should be appended: title(s) and academic degrees, place of work. 

In accordance with the accepted regulations, contributions to this Journal 
undergo the review process. Authors of published texts do not receive any fees. 

No payment will be required from the contributors to this Journal. 
Texts will be published in the language of the author or else in translations 

into other Slavonic languages. 


