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INFORMACJE DLA AUTORÓW

Materiały zgłaszane do druku należy kierować na adres elektroniczny sekretarza 
redakcji (antoni.bobrowski@uj.edu.pl). Przyjmowane są wyłącznie oryginalne artykuły, 
przekłady utworów literackich z języków starożytnych i nowożytnych, komunikaty  
i recenzje. Dołączany do tekstu materiał ilustracyjny (zdjęcia, rysunki, mapy przesyłane 
w formacie .jpg lub .tif) nie może być wcześniej opublikowany w żadnej postaci 
(drukowanej lub elektronicznej). Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. 

Cytaty łacińskie należy zaznaczyć kursywą (w przypadku dłuższych 
przytoczeń wskazane jest dodanie przekładu polskiego wraz z nazwiskiem 
tłumacza), wyrazy greckie zamieścić w łacińskiej transkrypcji, cytaty polskie 
ująć w cudzysłów. Odniesienia do autorów starożytnych powinny być podane  
w ogólnie przyjętej skróconej formie (np. Hom. Od. 3.98-101; Thuc. 1.22; Ovid. 
Am.1.3.1-4). Adresy bibliograficzne należy zamieszczać w przypisach, np.:  
K. Galinsky, Augustan Culture. An Interpretative Introduction, Princeton 1996, s. 103-
107 (dalej: Galinsky, op. cit., s. 133, ewentualnie: Galinsky, Augustan Culture…, s. 133); 
M. Brożek, Kolor w elegiach Propercjusza, Meander 40, 1985, s. 369; E. Wipszycka, 
Grecki Egipt czasów hellenistycznych: imigracja czy hellenizacja, [w:] Wędrówka  
i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salamon i J. Strzelczyk, Kraków 
2004, s. 81-82; należy zasadniczo unikać podawania bibliografii w postaci oddzielnej 
listy. Do nadsyłanych recenzji powinien być dołączony pełny opis bibliograficzny 
recenzowanej pozycji łącznie z numerem ISBN. 


