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Instrukcje dla Autorów
ogłaszania prac w piśmie

„Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”

Redakcja przyjmuje niepublikowane w innych czasopismach 
artykuły naukowe o charakterze syntetycznym zawierające 
własne wnioski i refl eksje autorów do działu Studia oraz teksty 
o charakterze źródłowym, bibliografi cznym lub analitycznym 
(o objętości do 15 stron) do działu Prace analityczne, a także do 
działów: Recenzje i omówienia, Z archiwów, bibliotek i muze-
ów oraz Z życia naukowego.

W dziale Anachronica umieszczamy artykuły o objętości tek-
stów studyjnych, niemieszczące się w chronologicznym zakre-
sie pojęcia „medycyny nowożytnej”.

Prace prosimy przesyłać wyłącznie mailowo, wraz ze stresz-
czeniami o objętości 0,5 strony, słowami kluczowymi (w języ-
kach polskim i angielskim). W tłumaczeniach na język angiel-
ski prosimy uwzględnić również tytuł artykułu. Tekst artykułu 
wraz dodatkowymi dokumentami (poniżej) należy przesłać na 
adres e-mail: magda.pa@op.pl.

Należy dołączyć: 
1)  oświadczenie dla autorów – dostępne na stronie interneto-

wej „Medycyny Nowożytnej” – https://www.ejournals.eu/
MedycynaNowozytna/;

2)  krótką notkę o autorze, zawierającą m.in. wykształcenie, za-
wód, instytucję naukową, którą autor prezentuje, zaintere-
sowania badawcze;

4)  podanie adresu pocztowego i mailowego do korespondencji;
 Po zakwalifi kowaniu tekstu do druku podpisana zostanie 

umowa wydawnicza między wydawnictwem a autorem.

Wymogi tekstu: 
Artykuł powinien zawierać w górnym lewym rogu imię i na-

zwisko autora, afi liację oraz nr orcid. 
Poniżej tytuł artykułu bez pogrubień, wyjustowany. Następ-

nie prosimy umieścić tytuł artykułu oraz jego streszczenie 
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w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim 
i angielskim. 

Proszę nie stosować zbędnych odstępów w tekście. Podtytu-
ły winny być po stronie lewej bez odstępu, bez pogrubień ani 
podkreśleń. 

Numeracja stron tekstu w prawym dolnym rogu. 
Ilustracje oraz tabele opisane, ponumerowane i opatrzone 

na dole informacją o źródle ich pochodzenia, powinny zawierać 
dokładne wskazanie miejsca ich umieszczenia w tekście arty-
kułu. Zdjęcia i ilustracje prosimy przesyłać w oddzielnym pliku 
z zaznaczoną ich numeracją i podpisami.

Nadesłane artykuły winny być napisane czcionką: Times 
New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5. Cytaty zaznaczamy 
cudzysłowem, bez stosowania kursywy. Kursywą zaznaczamy 
tytuły książek, zaś tytuły czasopism za pomocą cudzysłowu.

Prosimy stosować skróty takich wyrazów, jak: rok – r. wiek – w., 
na przykład – np. itp.

Pisownia dat w tekście: nazwy miesięcy piszemy słownie. 
Natomiast w przypisie miesiąc oznaczamy za pomocą cyfr arab-
skich np. 15.03.1941 r.

Stosując określenia nazw dekad, np. lata pięćdziesiąte, sto-
sujemy zapis „lata 50.” Podobnie w przypadku odmiany dekad 
stosujemy następujący zapis: „w latach 50.”, nie zaś „w latach 
50-tych”.

Na końcu artykułu proszę dołączyć bibliografi ę artykułu 
z podziałem na źródła, opracowania oraz strony internetowe.

Przypisy powinny być umieszczone na każdej stronie, pod 
tekstem. W cytowanych czasopismach prosimy o zachowanie 
układu: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł artykułu (kursy-
wą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, numer lub ze-
szyt, strona, do których cytat nawiązuje. W książkach zaś: ini-
cjał imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), wydawnictwo, 
miejsce oraz rok wydania, numery stron.

Prosimy stosować łacińskie odpowiedniki powtórzonych po-
zycji, tj. „ibidem” czy „op. cit.” – bez kursywy.
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Procedura recenzowania prac
Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a na-

stępnie kierowany jest do dwóch ekspertów z danej dziedziny 
z prośbą o przedstawienie recenzji w ciągu trzech tygodni. Re-
cenzje sporządzane są na załączonym formularzu.

Czasopismo stosuje w miarę możliwości system podwójnej, 
anonimowej recenzji (double-blind review). Jeśli jej zachowa-
nie z różnych względów nie jest możliwe, recenzenci są zobo-
wiązani do podpisania oświadczenia o niewystępowaniu kon-
fl iktu interesów.

Za konfl ikt interesów uważane są relacje podległości zawo-
dowej oraz inne relacje ekonomiczne, które mogłyby wpłynąć 
na bezstronną ocenę.

Po otrzymaniu recenzji Redakcja informuje autora o jej oce-
nie. Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek 
autorskich zostaną przesłane do wiadomości autora. W przypad-
kach wymagających ponownej recenzji, po uwzględnieniu uwag 
recenzenta, artykuł przesyłany jest do ponownej recenzji.

O ostatecznym zakwalifi kowaniu artykułu do druku, po uzy-
skaniu pozytywnych recenzji, decyduje komitet naukowy oraz 
Redakcja czasopisma.

Nazwiska recenzentów artykułów przyjętych do druku oraz 
tych odrzuconych zamieszczane są w zeszycie drugim każdego 
rocznika.

Recenzji nie są poddawane informacje zamieszczone w dziale 
Z życia naukowego.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek re-
dakcyjnych i skracania tekstu oraz rezygnacji z materiału ilu-
stracyjnego bez porozumienia z Autorem. Redakcja nie zwraca 
niewykorzystanych materiałów i nie płaci honorariów autor-
skich, nie są również honorowane recenzje.

      
Redakcja



Warunki prenumeraty
Czasopismo Instytutu Historii Nauki PAN Medycyna Nowożytna. 
Studia nad Kulturą Medyczną jest półrocznikiem. Cena pojedynczego 
egzemplarza wynosi 30 zł. Zamówienia na prenumeratę należy 
przesłać na adres: 

Wydawnictwo IHN PAN, 
ul. Nowy Świat 72, 
00-330 Warszawa, 

tel. 22 657 27 14, 22 826 87 54 

bądź na adres: dorotapeczlewicz@gmail.com


