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oAcAŁ jAoIA AkTlpwCwrh lcjConv – zakonnik i kapłan 
mrowincji śwK Antoniego z madwó i błK  gakuba ptrzemię Braci jniejJ
szóch honwentualnóchI doktorant rniwersótetu mapieskiego gana 
mawła ff w hrakowieK rkończół seminarium zakonne w ŁodziJ
ŁagiewnikachK ldpowiedzialnó za propagowanie kultu błK gakuba 
ptrzemięK lpublikował wiele opracowań na temat postaci współpatroJ
na mrowincjiI jatki Bożej halwarójskiej oraz zabótków przechowóJ
wanóch w zbiorach franciszkańskichK lrganizator wóstaw poświęcoJ
nóch błK gakubowi ptrzemięI jak również franciszkańskim zabótkomK 
lbszaró jego zainteresowań to postać błK gakuba ptrzemię szczególnie 
jego ikonografiaX historia sztuki sakralnejI głównie franciszkańskiej 
oraz jej sómboliki i interpretacji teologicznejK ld kilku lat kapelan 
wgromadzenia pióstr kajświętszego perca gezusowegoK 
 
BldrpŁAt Akaowbg BACwvŃphI – mgr inżKI absolwent tóJ
działu blektrotechniki AdeK Autor książki jogiła rabacójna na 
Cmentarzu ptaróm w TarnowieK drób uczestników nieszczęsnóch wóJ
darzeń z lutego NU4S rokuI Tarnów OMNTK tspółautor artókułówW The 
Testament aonation of hnóaz cedor panguszko for the jonasteró of 
ptK maul of ueropotamou on the eoló jount Athos EVth kovember 
NR4TFI „ptudia Ceranea” volK PI OMNPI przedrukW Η εκ διαθήκης δωρεά 
του κνιάζ Φεντόρ Σανγκούσκο για την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου 
στο Άγιον Όρος EV Νοεμβρίου NR4TFI „Αθωνικά Τετράδια” E„Athonite 
mapers”FI Τεύχος OMNRI zK OI takżeW mannó pzkotki w tarnowskim klaszJ
torze „mrzewielebnóch manien wakonnóch mokutuiącóch Trzeciego 
wakonu pK lK cranciszkaI „azieje aiecezji Tarnowskiej” OMNUI tK SK 
Autor licznóch artókułów z zakresu rabacji galicójskiejK 
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PRM

AkkA BAoAŃphA – dr habI profK hriI zatrudniona w fnstótucie 
eistorii hriK ppecjalizuje się w badaniach nad historią ufu wieku 
Ehrólestwo molskie NUNRJNUPMX powstanie listopadoweX oosja za AlekJ
sandra fX kobietó polskie w okresie zaborówX historia hościoła katolicJ
kiego na ziemiach polskich pod zaboramiX dóplomacja ptolicó ApostolJ
skiejX  stosunki  międzó  hościołem a  państwem w buropie  w  ufu wKFK  
Autorka monografii hobietó w powstaniu listopadowóm NUPMJNUPNI 
iublin NVVUI jiędzó tarszawąI metersburgiem i ozómemK hościół 
a państwo w dobie hrólestwa molskiego ENUNRJNUPMFI iublin OMMUK 
 
jICeAŁ BIAŁhltphI – drI historókI politologI regionalistaX adJ
iunkt w hatedrze eistorii aóplomacji na tódziale molitologii i ptuJ
diów jiędzónarodowóch rniwersótetu jikołaja hopernika w ToruniuK 
mrezes hlubu fnteligencji hatolickiej w ToruniuX pekretarz morozumieJ
nia hlubów fnteligencji hatolickiej w molsceX współpracownik TógoJ
dnika hatolickiego „kiedziela”I edócja toruńska „dłos z Torunia”K 
Członek redakcji półrocznika naukowego „cidesI oatio et matriaK ptudia 
Toruńskie”I wódawanego przez tóższą pzkołę hulturó ppołecznej 
i jedialnej w ToruniuK fnicjator i redaktor naukowó publikacji wieloJ
tomowej ptudia soboroweK eistoria i nauczanie saticanum ffI tK NI ToJ
ruńJddańsk OMNPX ptudia soboroweK eistoria i recepcja saticanum ffI 
tK OI czK NJOI Toruń OMN4JOMNRK lstatnio opublikował monografieW 
tokół poboru tatókańskiego ffK ptudia i szkiceI Toruń OMNSX lpozóJ
cja demokratóczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 
NVTSJNVUMI Toruń OMNT EwspółautorF oraz pracę zbiorową oadość 
i nadziejaI smutek i trwogaKKK pobór tatókański ff z perspektówó półJ
wieczaI Toruń OMNS EredKFK dłówne zainteresowania badawczeW hoJ
ściół katolicki w uu wKI historia i recepcja poboru tatókańskiego ffI 
nauczanie społeczne hościoła katolickiegoI rola katolików świeckich 
w przeobrażeniach politócznoJspołecznóch w buropie i molsce w uuJ
uuf wKI opozócja w moi i państwach bloku wschodniegoI relacje międzó 
politóką i religią Ew szczególności stosunki państwoJhościół katolicki 
w molsce po NVUV rKFI dzieje momorza i hujawK 
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PRN

grpTvkA btA BIAŁltĄp – mgrI uczestniczka studiów doktoJ
ranckich na rniwersótecie hazimierza tielkiego w BódgoszczóK 
Autorka piciu publikacji naukowóchI uczestniczka kilkunastu konfeJ
rencji naukowóchK dłówne zainteresowania naukowe skupiają się 
wokół osobó biskupa włocławskiego jacieja z dołańczóI a także 
wokół żócia codziennego w średniowieczuK 
 
BAoBAoA dÓoA – uczestniczka studiów doktoranckich iiteratuJ
roznawstwo na tódziale kauk eumanistócznóch hatolickiego rniJ
wersótetu iubelskiego w iublinieK t hatedrze Tekstologii i bdótorJ
stwa przógotowuje pod kierunkiem drK habK tojciecha hruszewskiegoI 
profK hri rozprawę doktorską poświęconą działalności krajoznawczej 
Władósława pórokomli Eiudwika hondratowiczaFK t swojej dotóchJ
czasowej działalności naukowej podejmowała również tematókę mniejJ
szości wschodniosłowiańskich w molsce okresu międzówojennegoK 
 
tlgCIbCe gbowv dÓoCwvh – mgrI historókI adiunkt w juJ
zeum oomantózmu w lpinogórzeK Absolwent fnstótutu eistorii hatoJ
lickiego rniwersótetu iubelskiego i studiów podóplomowóch na 
tódziale eistorócznóm rniwersótetu gagiellońskiego w hrakowie 
oraz na tódziale ptosowanóch kauk ppołecznóch Akademii medagoJ
giki ppecjalnej imK jarii drzegorzewskiej w tarszawieK  
 
dABoIbiA dorpwCwAh – studentka na tódziale eistorócznóm 
rniwersótetu gagiellońskiego w hrakowieI specK antropologia histoJ
róczna i historia sztukiI specK ochrona dóbr kulturó w ramach jięJ
dzówódziałowóch fndówidualnóch ptudiów eumanistócznóchK iicenJ
cjat uzóskała na kierunku ochrona dóbr kulturóK 
 
btbiIkA hAwIbkhlJBowlwltphA – historókI obecnie dokJ
torantka fnstótutu eistorii rniwersótetu mapieskiego gana mawła ff 
w hrakowieK pwoje zainteresowania badawcze skupia przede wszóstJ
kim wokół historii regionalnejI historii średniowiecznej molski ze 
szczególnóm uwzględnieniem dziejów hościołaK 
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PRO

jAoCbiI hlpjAk – profK zwK dr habKI historókI kierownik  
wakładu hulturó molitócznej na rniwersótecie Adama jickiewiczaI 
w lK NVTSJNVUO dórektor Biblioteki hórnickiej mAkK Autor ponad 
NRMM publikacjiI w tóm rozpraw z dziejów hościoła na iitwie oraz 
sóntezó molska w drugim tósiącleciu EtK NJOFK 
 
tlgCIbCe jibCwhl Co – zmartwóchwstaniecI pracownik nauJ
kowoJdódaktócznó rniwersótetu mapieskiego gana mawła ff w hrakowieX 
przewodniczącó pekcji auchowości molskiego Towarzóstwa TeologiczJ
negoX członek jiędzónarodowej homisji ptudiów wmartwóchwstańJ
czóchX redaktor naczelnó „weszótów eistorócznoJTeologicznóchK ooczJ
nika wmartwóchwstańców”X opublikował szereg źródeł i opracowań doJ
tóczącóch historiiI duchowości i pedagogii wgromadzenia wmartwóchJ
wstańcówI mKinK kauka i świętośćK cormacja kapłańska w móśli i dziaJ
łalności zmartwóchwstańcówI hraków OMN4K  
 
jAoIA kltolTbh – mgrI absolwentka filologii polskiej rniJ
wersótetu medagogicznego w hrakowieI nauczócielkaK Autorka książJ
ki Tak bółoI gastrzębie wdrój OMNM oraz współautorka monografii  
wabótki jiędzórzecza i iigotóI jiędzórzecze OMN4K tspółautorka 
artókułu mannó pzkotki w tarnowskim klasztorze „mrzewielebnóch 
manien wakonnóch mokutuiącóch Trzeciego wakonu pK lK cranciszka”I 
„azieje aiecezji Tarnowskiej” OMNUI tK SK Autorka licznóch artókułów 
z pogranicza literaturó i historiiK 
 
bavTA mirTAJpAiAaoA – asóstent w fnstótucie eistorii i ArchiJ
wistóki rniwersótetu medagogicznego imK hbk w hrakowieK t przógoJ
towaniu rozprawa doktorska ptK honwentó żeńskie w średniowiecznóm 
województwie krakowskimK ptudium prozopograficzne EO połowa uff –  
O połowa usf wKFK wainteresowania badawcze oscólują wokół prozopoJ
grafii klasztorów żeńskichI żócia codziennego w klasztorzeI postrzeJ
gania ciała oraz roli kobietó w średniowiecznóm społeczeństwieK 
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PRP

hAoliIkA prmbokAh – doktor nauk humanistócznóchI dósertaJ
cję doktorską ptK ltoczenie _olesława tstódliwegoI księcia krakowJ
skiego i sandomierskiego ENOOSJNOTVF obroniła na rniwersótecie ŚląJ
skim w hatowicach w OMNT rKI autorka książki frządze i okolice 
w średniowieczuK manowie z frządzI nauczócielK wainteresowania nauJ
kowe koncentruje wokół tematóki z zakresu dworów władców molski 
i dziejów rócerstwa średniowiecznegoI ze szczególnóm uwzględnieJ
niem okresu panowania Bolesława tstódliwegoK 
 
tAiabjAo Żrobh paB – dr habKI profK hriI od października 
NVVR roku pracownik naukowó lśrodka Archiwów Bibliotek i juzeJ
ów hościelnóch w hriI od października OMNN roku jego dórektorK 
 
alolTA ŻvtCwAh – doktorantka historii na rniwersótecie maJ
pieskim gana mawła ff w hrakowieK t OMNT rK obroniła pracę magisterJ
ską poświęconą działalności arcóbiskupa gnieźnieńskiego eenróka 
hietlicza ENNVVJNONVF na rzecz upowszechnienia reformó gregoriańJ
skiej w molsceK gej zainteresowania naukowe dotóczą przede wszóstkim 
episkopatu polskiego w ufff i ufs wK oraz relacji państwo – hościół 
w tamtóm okresieK lbecnie przógotowuje rozprawę doktorską poświęJ
coną postaci biskupa krakowskiego gana drotowica ENPOSJNP4TFK 
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A o T v h r Ł v  
 
 
hAolifkA prmbokAhI mod auspicjami papieżó – relacje międzó  
 księciem krakowsko – sandomierskim _olesławem s tstódliwóm  
 a zakonem bożogrobców w jiechowie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 
 
grpTvkA btA BfAŁltĄpI mochodzenie i najbliższa rodzina  
 biskupa włocławskiego jacieja małuki EokK NOURJNPSUF KKKKKKKKKKKKKKK PP 
 
alolTA ŻvtCwAhI gak pisać o biskupach? hilka uwag na temat  
 monografii biograficznóch polskich biskupów średniowiecznóch KKKKKK RP 
 
tlgCfbCe gbowv dÓoCwvhI aiecezja kamieniecka w drugiej 
  połowie usfff wK Czasó pontófikatu biskupa Adama ptanisława  
 hrasińskiego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TR 
 
oAcAŁ jAofA AkTlpwCwrh lcjConvI fkonografia krakowskiej 
 monstrancji fundacji Annó lstrowskiejI jako środek przekazu  
 duchowości wgromadzenia płużebnic kajświętszego  
 perca gezusowego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR 
 
dABofbiA dorpwCwAhI Arcóbractwo różańca świętego  
 przó kościele pod wezwaniem śwK jarii jagdalenó  
 w tawrzeńczócachKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NOT 
 
BAoBAoA dÓoAI „Album tileńskie” gana hazimierza tilczóńskiego  
 i obrazki religijne z hómnami polskich poetówKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRP 
 
tlgCfbCe jibCwhl CoI gK fK hraszewski i zmartwóchwstańcóW 
 przóczónek do opisu relacji KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUV 
 



 
 

tAiabjAo tfTlia ŻrobhI hościół parafialnó we tłodzimierzu 
 tołyńskim NURNJNURS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMP 
 
BldrpŁAt Akaowbg BACwvŃphfI jAofA kltolTbhI  
 puplement do ieksókonuK _ernardónki Tarnowskie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOV 
 
jfCeAŁ BfAŁhltphfI ldnowa posoborowa w hościele katolickim  
 w molsce w latach NVTUJNVUVK warós wóbranóch problemów  KKKKKKK OSP 
 
 

o b C b k w g b  
 
bavTA mirTAJpAiAaoA oecKW tomen in the jedieval jonastic  
 torldI edK gK BurtonI hK ptöber KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK POR 
 
jAoCbif hlpjAkI oecKW EtK fF Chróstianizacja buropóK hościół  
 na przełomie f i ff tósiącleciaI redK gK aoboszI gK ptrzelczókX EtK ffF  
 Chróstianizacja „jłodszej buropó”I redK gK aoboszI gK ptrzelczókI  
 jK jatlaX  EtK fffF Chrzest jieszka f i chróstianizacja maństwa  
 miastówI redK gK aoboszI jK jatlaI gK ptrzelczók  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PPP 
 
btbifkA hAwfbkhlJBowlwltphAI oecKW AK BrzozowskaI  
 _iskup płocki brazm Ciołek EN4T4JNROOF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PPV 
 
AkkA BAoAŃphA oecKW hsiądz hrzósztof pzwermicki i NM tósięcó 
 wiorst po póberii w NURV i NUSM rokuI redK bK kiebielski KKKKKKKKKKKK P4P 
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C l k T b k T p  
 
 
 

A o T f C i b p  
 
hAolifkA prmbokAhI rnder mapal Auspices – the oelations  
 between _olesław s the ChasteI auke of Cracow and pandomierz  
 and the Canons of the eoló pepulchre in jiechów KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 
 
grpTvkA btA BfAŁltĄpI The aescent and the Closest camiló  
 of _ishop of tłocławek jaciej małuka Eabout NOURJNPSUF KKKKKKKKKKK PP 
 
alolTA ŻvtCwAhI eow to trite about _ishops? A cew oemarks 
 on the _iographical jonographs of molish jedieval _ishops KKKKKK RP 
 
tlgCfbCe gbowv dÓoCwvhI The aiocese of hamieniec in the  
 pecond ealf of the NUth cK Times of the montificate of _ishop  
 Adam ptanisław hrasiński KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TR 
 
oAcAŁ jAofA AkTlpwCwrh lcjConvI fconographó  
 of the jonstrance from Cracow coundation of Anna lstrowskaI  
 as a jeans of Conveóing ppiritualitó of eandmaids  
 of the pacred eeart KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNR 
 
dABofbiA dorpwCwAhI Archconfraternitó of the eoló oosaró  
 at the Church of ptK jaró jagdalene in tawrzeńczóce  KKKKKKKKKKKKK NOT 
 
BAoBAoA dÓoAI The silnius Album EAlbum tileńskieF of gan 
  hazimierz tilczóński and oeligious mictures with the eómns  
 of molish moets KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRP 
 
tlgCfbCe jibCwhl CoI gKfK hraszewski and oesurrectionistsW  
 a Contribution to the aescription of oelationsKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NUV 
 



 
 

tAiabjAo tfTlia ŻrobhI The parish church in tłodzimierz  
 tołyński NURNJNURS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMP 
 
BldrpŁAt Akaowbg BACwvŃphfI jaria kowrotekI  
 A pupplement to the iexiconK _ernardine pisters from Tarnów KKK OOV 
 
jfCeAŁ BfAŁhltphfI mostJCouncil oenewal in the Catholic  
 Church in moland in the vears NVTUJNVUVK An lutline  
 of Chosen mroblems KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OSP 
 
 

o b s f b t p  
 
bavTA mirTAJpAiAaoAI oevKW tomen in the jedieval jonastic  
 torldI edK gK BurtonI hK ptöber KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK POR 
 
jAoCbif hlpjAkI oevKW EvKfF The Christianisation of buropeK  
 The Church at the Turn of the pecond jillenniumI edKW gK aoboszI  
 gK ptrzelczókX EvKffF The Christianisation of „The vounger burope”I  
 edK gK aoboszI gK ptrzelczókI jK jatlaX EvKfffF The _aptism  
 of jieszko f and the Christianisation of the miast ptateI  
 edK gK aoboszI jK jatlaI gK ptrzelczók  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PPP 
 
btbifkA hAwfbkhlJBowlwltphAI oevKW AK BrzozowskaI  
 brazm CiołekI the _ishop of młock EN4T4JNROOF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PPV 
 
AkkA BAoAŃphAI oevKW cather hrzósztof pzwermicki – NMIMMM  
 miles across piberia in NURV and NUSMI edK bK kiebielski KKKKKKKKKKKK P4P 
 
 
klTbp A_lrT ArTelop KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P4V 



 
 

molCbaroA obCbkwltAkfA  
AoTvhrŁÓt kArhltvCe 

 
  NK mrocedura recenzowania artókułów jest zgodna z zaleceniami opisaJ

nómi w broszurze jinisterstwa kauki pzkolnictwa tóższego „aoJ
bre praktóki w procedurach recenzójnóch w nauce”I tarszawa OMNNK 

  OK Autorzó przósółając pracę do publikacji w czasopiśmie wórażają 
zgodę na proces recenzjiK 

  PK kadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez 
oedakcjęK 

  4K kastępnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnóch recenJ
zentówI którzó nie są członkami oedakcji pisma i posiadają co najJ
mniej stopień doktoraK 

  RK kadesłane prace nie będą wósółane do recenzentów z tej samej plaJ
cówkiI z której pochodzą Autorzó oraz do osób mogącóch pozostaJ
wać z Autorem w konflikcie interesówK 

  SK mrace recenzowane są poufnie i anonimowoK 
  TK mracó nadawanó jest numer redakcójnóI identófikującó ją na dalszóch 

etapach procesu wódawniczegoK 
  UK oecenzentom nie wolno wókorzóstówać wiedzó na temat pracó przed 

jej publikacjąK 
  VK oecenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej 

na adres mailowó oedakcji podanó na formularzu recenzji oraz 
w formie papierowej z odręcznóm podpisemI która przechowówana 
jest w oedakcji przez okres R latK 

NMK lstateczną kwalifikację do druku podejmuje oedaktor kaczelnó na 
podstawie analizó uwag zawartóch w recenzji i ostatecznej wersji arJ
tókułu dostarczonej przez AutoraK 

NNK oaz w roku oedakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioJ
ną pełną listę oecenzentówI z którómi współpracujeK  

 
 
 
 
 



 
 

wApAav obaAhCvgkb laklŚkfb mowvmfpÓt f BfBifldoAcff 
 
NK ptosujemó tzwK przópisó dolneK kumer przópisu Ecófró arabskieF 

w tekście umieszczamó przed znakiem interpunkcójnóm kończącóm 
zdanie lub jego częśćK 

OK t opisach bibliograficznóch stosujemó prostą wersję zapisu przecinJ
kowego EuwagaW przecinek po tótule winien bóć zapisanó czcionką 
prostąI nie kursówąFK 

PK lpis bibliograficznó publikacji zwartej EksiążkiF powinien zawieraćW iniJ
cjał imienia Elub inicjałóFI nazwiskoEJaF autoraEJówFI tótuł dziełaI podtótuł 
Eoddzielone kropkąFI tłumK inicjał imienia i nazwisko tłumaczaI miejJ
sce i rok wódaniaI stronę Eze skrótem sKFK rwagaW nie podajemó nazw 
wódawnictwK 

4K t opisach prac zbiorowóch tótuł EkursówąF poprzedza redaktoraEJówFI 
którego nazwisko podajemó w mianowniku po skrócie redK  

RK Tótułó czasopism podajemó czcionką prostą w cudzósłowieK moszczeJ
gólne elementó opisu bibliograficznego zapisujemó w sposób następuJ
jącóW numer rocznikaI rok wódaniaI tomI numer lubLi zeszótI z zaJ
stosowaniem skrótów oKI tKI zK i nrK 

SK Tótułó czasopism podajemó w pełnóm brzmieniuK geśli odwołujemó się 
do tego samego czasopisma po raz drugiI to za pierwszóm razem po 
pełnóm tótule podajemó xdalejW skrót czasopismazK pkrótó czasopism 
zapisujemó bez cudzósłowuK 

TK mrzó odsółaniu do stron internetowóch należó podaćW autoraI tótuł utwoJ
ruI „adres” internetowó oraz w nawiasie datę korzóstania ze stronóK 

UK t przópadkuI gdó tekstu danego autora nie cótujemóI lecz jedónie streszJ
czamóI parafrazujemó lub do niego odsółamó w celu znalezienia szerszej 
informacjiI przópis poprzedzamó odpowiednio skrótemW morK albo wobK 

VK t przópisieI w któróm dane bibliograficzne są takie same jak w przóJ
pisie bezpośrednio go poprzedzającómI stosujemó zapisW TamżeI sK xxK 
azieło wcześniej cótowane zapisujemóW inicjał imienia i nazwisko 
autoraI tótuł dzieła lub jego skróconó zapis Eza każdóm razem jedJ
nakowóFI sK xxK 

NMK geżeli w jednóm przópisie wóstępują bezpośrednio po sobie więcej 
niż jedno dzieło tego samego autoraI to przó cótowaniu drugiego dzieła 
Ei następnóch – jeśli wóstępują bezpośrednio po sobieF zamiast inicjału 
imienia i nazwiska autora piszemóW tenże EtażFI tótuł lub jego skrótI 
dzK cótKI sK xxK  



 
 

tphAwÓthf aiA ArTloÓt 
 

NK Artókułó do czasopisma „kasza mrzeszłość” przójmowane są do poJ
szczególnóch tomów w dwóch terminach do PN marca Ena ff półrocze 
roku bieżącegoF oraz do PM września Ena f półrocze roku następnegoFK 

OK Tekst powinien bóć przógotowanó w dostępnóch edótorach tekstu 
jicrosoft tord Eplik zapisanó w formacie docI z możliwością odczótu 
w starszóch wersjach programuF lub iibrelfficeK 

PK mrosimó o dołączanie do artókułów bibliografii załącznikowejI streszJ
czeniaI słów kluczowóch oraz notki bibliograficznejK 

_________ 
 
fnformujemóI że na stronie internetowej fnstótutu tódawniczego „kasza 
mrzeszłość” httpWLLwwwKnaszaprzeszloscKplLsklepL można zamówić kilJ
kadziesiąt archiwalnóch tomów kmK 
 
t celu zaznajomienia się z ich zawartością polecamó pełną bibliografię 
na stronach internetowóch wódawnictwaK ppisó treści zebrane są 
w dwóch plikachI które można przeglądać dzięki darmowemu programoJ
wi Adobe oeaderK kasza stronaW wwwKnaszaprzeszloscKpl 

_________ 
 



 
 

wadanie aigitalizacja roczników czasopisma „kasza mrzeszłość” i udoJ
stępnienie ich w internecie zostało dofinansowane w ramach umowó 
VSULmJarkLOMNS ze środków jinistra kauki i pzkolnictwa tóższego 
przeznaczonóch na działalność upowszechniającą naukęK 
 
 
 
 
 
 
t archiwum „kaszej mrzeszłości” realizowanó jest obecnie projekt 
ptK mrzógotowanie inwentarza archiwalnego fnstótutu tódawniczego 
księżó jisjonarzó „kasza mrzeszłość”K Część f – prace wstępneI segregaJ
cja i sóstematózacja akt oraz formowanie i opisanie jednostek archiwalJ
nóchK wostał on dofinansowanó przez kaczelnego aórektora Archiwów 
maństwowóch w ramach zadania publicznego ptK tspieranie działań  
archiwalnóch OMNUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wadanie ptK tódawanie czasopisma „kasza mrzeszłość” Eumowa  
nr MSSSNLNULcmhLfhF zostało dofinansowane w ramach programu CzasoJ
pisma ze środków finansowóch jinistra hulturó i aziedzictwa karodoJ
wego pochodzącóch z cunduszu mromocji hulturóK 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kakład NPM tomuW   POM egzK 
 
 
aruk i oprawaW 
tódawnictwo fnstótutu Teologicznego  
hsiężó jisjonarzó 
ulK ptradomska 4I PNJMRU hraków 
tódawnictwo@witkmKpl    wwwKwitkmKpl 


