
 

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. 

Prosimy o nadsyłanie tekstów o objętości 0,75–1,0 ark. wyd. na e-mail  
sofia@sfks.org.pl w formacie Word. Teksty recenzji nie mogą przekraczać 0,3 
ark. wyd. (ok. 7 stron tekstu znormalizowanego). Tekst artykułu winien być 
poprzedzony krótkim streszczeniem, maks. 5–8 wierszy tekstu znormalizowane-

go, tj. 600 znaków ze spacjami (w języku narodowym autora lub w innym ofi-
cjalnym języku słowiańskim oraz w języku angielskim). Za treść i formę stresz-
czenia 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 innych 
językach słowiańskich. 

Warunkiem publikacji na łamach Pisma „ΣΟΦΙΑ” jest pisemne potwierdze-
nie autorstwa przez przesyłającego tekst do publikacji, stwierdzenie, że tekst 
dotychczas nie był publikowany i aktualnie nie uczestniczy w innym postępo-

waniu wydawniczym oraz wyrażenie zgody przez autora na jego opublikowanie. 
Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszel-
kie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpo-
wiednich podmiotów. 

Teksty zakwalifikowane przez redaktora naczelnego jako artykuły, poza re-
cenzjami wewnętrznymi członków Kolegium Redakcyjnego, podlegają recen-

zjom zewnętrznym przez członków Kolegium Recenzentów. Tekst, bez poda-
wania nazwiska jego autora, jest przesyłany do dwóch niezależnych recenzen-
tów wraz z ankietą recenzyjną. Recenzenci, zgodnie z kompetencjami meryto-
rycznymi i językowymi, są powoływani z grona członków Kolegium Recenzen-
tów. Warunkiem publikacji przysłanego tekstu jest uzyskanie pozytywnych opi-
nii recenzentów. 

Szczegółowe instrukcje dla autorów zamieszczone są na stronie internetowej 
Pisma „ΣΟΦΙΑ”. 
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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 
розвязання. Просимо надсилати свої тексти об‘ємом 0,75–1,0 аркуша на  
e-mail sofia@sfks.org.pl в форматі Word. Тексти рецензій не можуть 
перевищувати 0,3 аркуша (близько 7 сторінок тексту). Текст статей 

повинен мати коротке резюме макс. 5–8 рядків тексту, тобто 600 знаків 
з пробілами (національною мовою автора, або якоюсь іншою офіційною 
мовою слов‘янських народів a також англійською мовою). За зміст і форму 
анотації відповідальність несе автор. До тексту також потрібно долучити 
коротку презентацію автора: звання та наукові ступені, місце роботи. 

Тексти, опубліковані на сторінках нашого часопису, згідно з прийня-

тим регламентом, підлягають видавничим рецензіям. Автори не отримують 
гонорарів за опубліковані статті. Публікації на сторінках видання здійс-
нюються безкоштовно. Тексти публікуватимуться національними мовами 
авторів або інших слов‘янських мовах. 

Умовою публікації на шпальтах Часопису “ΣΟΦΙΑ” є надіслане до 
редакції письмове підтвердження авторства, свідчення, що наданий текст 

раніше не був опублікований, і в даний час не бере участі в іншої процесі 
публікації, і згода автора на його публікацію в “ΣΟΦΙΑ”. Ghostwriting 
и guest authorship є проявом наукової несумлінності, і всі викриті випадки 
будуть оприлюднені, інформація про що надійде відповідним особам. 

Тексти, які головний редактор визнає статтями, окрім внутрішніх ре-
цензій членів редакційної колегії, підлягають зовнішньому рецензуванню 

членами колегії рецензентів. Текст, без прізвища його автора, надсилається 
на рецензію двом незалежним рецензентам разом із рецензійною анкетою. 
Компетентного у суті справи та мові рецензента запрошують зі складу 
членів Колегії рецензентів. Умовою публікації надісланого тексту є пози-
тивна оцінка рецензентам. 

Детальні інструкції для авторів доступні на сайті Часопису “ΣΟΦΙΑ”. 
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Вниманию Авторов 

Тексты статей могут иметь характер как теоретических, так и истори-
ческих исследований. Особенно предпочтительны теоретические статьи, 
в которых авторы представляют собственную оригинальную проблематику 
и её разрешение. Просим присылать тексты размером 0,75–1,0 печат. лист 
нa e-mail sofia@sfks.org.pl в формате Word. Тексты рецензий не могут 

превышать 0,3 печат. листа (около 7 страниц нормального текста). Текст 
статей должен быть предварён кратким резюме максимально 5–8 строк 
нормального текста, то есть 600 знаков с пробелами (на народном языке 
автора либо на любом ином официальном славянском языке, а также на 
английском). За содержание и форму резюме отвечает автор. К тексту 
следует приложить краткую презентацию автора: звание и ученая степень, 

место работы. 
Тексты, публикуемые на страницах нашего Журнала, согласно приня-

тым правилам, подлежат издательскому рецензированию. Авторы не полу-
чают гонорары за опубликованные статьи. Публикация на страницах Жур-
нала бесплатна. Тексты будут опубликованы на родном языке авторов либо 
в других славянских языках. 

Условием публикации в Журнале „ΣΟΦΙΑ” является письменное 
подтверждение авторства лицом, присылающим текст для публикации, 
утверждение, что текст ещё не опубликован и в настоящее время не 
участвует в другой издательской действии а также выражение согласия 
автором на его публикацию в „ΣΟΦΙΑ”. Ghostwriting и guest authorship 
являются проявлением научной недобросовестности, а все выявленные 

случаи будут разоблачены, включая доведение до сведения соответ-
ствующих органов. 

Тексты, принятые главным редактором в качестве статей, кроме вну-
треннего рецензирования членами Редколлегии, проходят внешнее рецен-
зирование членами Коллегии рецензентов. Текст, без представления фа-
милии его автора, отсылается на рецензирование двум независимым рецен-

зентам вместе с анкетой для рецензента. Рецензент, в соответствии с науч-
ной и языковой компетенцией, назначается из числа членов Коллегии ре-
цензентов. Условием публикации присланного текста является получение 
положительного заключения со стороны рецензентoв. 

Подробные инструкции для авторов доступны на вебсайте Журнала 
„ΣΟΦΙΑ”. 
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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. Authors are 
requested to submit manuscripts amounting to 0,75–1,0 printer sheets by e-mail 
sofia@sfks.org.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, i.e. 600 
characters with spaces (in the national language of the author or in other official 
Slavonic language, 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 national language of the author or in the other Slavonic 
languages. 

Terms of publication in the Journal „ΣΟΦΙΑ” include a written confirmation 
of authorship by the person submitting a manuscript for publication, a statement 

that the text has not yet been published, and currently does not participate 
in other proceedings publishing, and consent by the author for its publication. 
Ghostwriting and guest authorship are manifestations of academic dishonesty, 
and any detected cases will be exposed, including notification of respective 
bodies. 

The texts qualified by the editor-in-chief as articles, in addition to internal 

review by editorial board members, are subject to external review by members 
of the College of Reviewers. The text, without giving the names of the author, is 
sent to two independent reviewers with a survey form of review. Reviewers, in 
accordance with the substantive and linguistic competence, are appointed from 
among members of the College of Reviewers. The submitted texts are published 
on receiving a positive opinion of the reviewers. 

Detailed instructions for authors are available on the website of the Journal 
„ΣΟΦΙΑ”. 


