Informacje dla autorów tekstów zamieszczanych w Zeszytach Glottodydaktycznych
Jagiellońskiego Centrum Językowego
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego to forum wymiany
doświadczeń dydaktycznych lektorów JCJ. Tematyka publikowanych artykułów związana jest
z nauczaniem języków obcych.
1. Zasady ogólne.
1.1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim.
1.2. Artykuł powinien zawierać abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
1.3. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5.
1.4. Organizacja tekstu:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł w wersji polskiej i angielskiej; jeśli tekst jest po polsku – najpierw po polsku, jeśli
tekst jest w języku angielskim – najpierw po angielsku,
- abstrakt i słowa kluczowe – podobnie jak tytuł - jeśli tekst jest po polsku – najpierw po
polsku, jeśli tekst jest w języku angielskim – najpierw po angielsku,
- tekst artykułu z przypisami,
- bibliografia,
- materiały dodatkowe (np. ćwiczenia dla studentów, klucze do ćwiczeń, materiały dla
nauczycieli).
1.5. Zasady pisania bibliografii w wersji papierowej znajdują się w sekretariacie JCJ.
1.6. Tekst w wersji elektronicznej należy dostarczyć do Redakcji ZG JCJ (ul. Krupnicza 2,
pok. 105) lub przesłać na adres: irena.polanska@uj.edu.pl
2. Zasady zamieszczania tekstów oryginalnych
2.1. Teksty lub fragmenty tekstów wykorzystane w treści artykułu na prawie cytatu winny być
opatrzone informacją źródłową (zasady dotyczące tekstów drukowanych znajdują się w
zasadach podawania źródeł w bibliografii, źródła internetowe poprzez podanie linku z datą
dostępu).
2.2. Oprócz zamieszczonych w treści artykułu fragmentów tekstów na zasadzie prawa cytatu,
każdy wykorzystany tekst może być zamieszczony tylko pod warunkiem uzyskania zgody
właściciela praw autorskich.
2.3. Licencja Creative Commons funkcjonuje zgodnie z zasadą: „pewne prawa zastrzeżone”,
co nie upoważnia do zamieszczania tekstów lub ich fragmentów w innych publikacjach.
Do proponowanych do wykorzystania tekstów znajdujących się w zasobach internetowych
można podać linki.
2.4. Teksty z Wikipedii nie podlegają prawom autorskim i można je wykorzystać podając link
oraz datę dostępu.
2.5. Powyższe zasady dotyczą również zamieszczania zdjęć, ilustracji itp.

