CALL FOR PAPERS:
CII ANALYSES BULLETIN
Centre for International Initiatives (CII) is proud to announce a possibility to publish
academic articles in the incoming, 14th issue of journal “CII Analyses Bulletin”. All
young researchers, graduates of social science studies, as well as MA students
and PhD candidates, are invited to submit their proposals to our e-mail address:
analizy@centruminicjatyw.org by August 31, 2019.
The main theme of the “CII Analyses Bulletin” are broadly defined international
relations as well as internal affairs of countries other than Poland. Relations
between countries, international security, diplomacy, parliamnetary and
presidential elections, and economy – are only exemplary subjects of papers we
are interested in.
Properly submitted proposal includes:
An abstract either in Polish or English (between 800 – 1000 characters)
including subject of the article and its main outcomes (hypotheses, arguments,
etc.)
A short bio of the author (in the same language as abstract)
1-2 papers or links to the papers available online already published by the
author (either in Polish or English). They should comply with the main theme
of the CII Bulletin (this requirement does not apply to people who already
published in CII Bulletin).
Abstracts and articles can be sent either in Polish or English. Both should be
saved in doc/docx format according to the template:
Abstracts: Abstract_Name_Lastname_title
Articles: Name_Lastname_title
ATTENTION: in CII Bulletin we are using Harvard Referencing System. Editorial
hints and standards are to be found below. The 14th issue of “CII Analyses
Bulletin” is to be published in the last quarter of 2019.
In case of any questions, do not hesitate to contact us at:
analizy@centruminicjatyw.org

STANDARDY REDAKCYJNE
BIULETYNU ANALIZ
CENTRUM INICJATYW MIĘDZYNARODOWYCH
Podstawowe wymogi redakcyjne nadsyłanych tekstów:
Tekst o objętości około 8 stron (od 6 do 10), przesyłany w rozszerzeniu .doc lub .docx (nie PDF).
Czcionka Times New Roman 12, odstępy półtora, marginesy standardowe.
Tekst napisany w języku polskim lub angielskim.
Krótka informacja (bio) na temat autora w języku polskim i angielskim.
Tytuł pogrubiony, w języku polskim i angielskim.
Krótki abstrakt w językach polskim i angielskim.
Słowa kluczowe: 5 (w języku polski i angielskim).
Tekst wyjustowany.
W ramach możliwości / potrzeby tekst wzbogacony o tabele, wykresy, grafiki podsumowujące
lub uzupełniające analizę (sugestia, nie wymóg).

Cytowania i bibliografia:
Obowiązującym stylem cytowań w Biuletynie jest styl harwardzki.
Styl harwardzki to system podawania źródeł w treści tekstu w nawiasach okrągłych według
następującej zasady: (nazwisko, data, ewentualnie numery stron).

Podstawowe zasady stosowania przypisów bibliograficznych
według stylu harwardzkiego:
Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia
dodaje się po dacie publikacji małą literę „a”, „b” itd., np. (Springer, 2013a, s. 22), (Springer,
2013b, s. 33).
W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Smalec, 2013; Springer, 2013; Wasilewski, 2016).
W przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem
„i”. Jeśli autorów jest trzech wygląda to następująco: (Coveney, Ganster i King, 2003)
Natomiast gdy autorów jest więcej niż trzech należy podać nazwisko pierwszego, ze skrótem
„i in.” (i inni), np. (Marcinkowska i in., 2007, s. 88)
Tytuły książek, czasopism i gazet wyróżnia się kursywą.
Integralną częścią przypisu w tekście jest odpowiednio skomponowana bibliografia.
W formie przypisów dolnych/końcowych umieszcza się jedynie przypisy odsyłające, polemiczne, dygresyjne i słownikowe.

PRZYKŁADY:
Książka/Czasopismo

Przypis w tekście

Bibliografia

Jeden autor

(Wasilewski, 2016, s. 14)

Wasilewski, Karol (2016), Turecki sen o Europie – tożsamość zachodnia i jej wpływ na politykę
zagraniczną Republiki Turcji, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW

Dwóch autorów

(Gawrycki i Szeptycki, 2011, s. 111)

Gawrycki, Marcin Florian, Szeptycki, Andrzej (2011), Podporządkowanie - niedorozwój - wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego (nazwiska autorów można oddzielić przecinkiem lub literką “i”)

Więcej niż dwóch autorów

Pierwszy raz: (Coveney, Ganster i
King, 2003), kolejny raz: (Coveney i
in., 2003)

Coveney, Michael, Ganster, Dennis i King, Daniel (2003), The strategy gap: Leveraging technology
to execute winning strategies, New Jersey: Wiley

Pod redakcją

(Malantowicz i Smalec, red., 2015,
s. 33)

Malantowicz, Artur i Smalec, Łukasz, red. (2015), Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność
międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Autor instytucjonalny

(Departament Ekonomiczny Unii
Europejskiej, 2014, s. 4)

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej (2014), 10 lat Polski w Unii Europejskiej,
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jeden autor, kilka publikacji (Springer, 2013a, s. 22),
Springer, Filip (2013a), Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa: Czarne
w jednym roku
(Springer, 2013b, s. 33)
Springer, Filip (2013b), Zaczyn, Warszawa: Karakter
ważne, żeby litery przypisać według
alfabetycznej kolejności tytułów prac
Artykuł w wydawnictwie
ciągłym

(Makowska, 2016, s. 225)

Makowska, Marta (2016), Podejście konstruktywistyczne w badaniach nad tożsamością europejską, [w:] Czaputowicz, Jacek, red., Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich,
(s. 221-234), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Artykuł w czasopiśmie

(Libront, 2015)

Libront, Karolina (2015), Podejście Niemiec do wybranych interwencji wojskowych w latach
1998–2013: kontynuacja czy zmiana?, Stosunki Międzynarodowe, 2015, nr 3, tom 53, s. 123–144

Dokumenty elektroniczne

(Russjan, 2016)

Russjan, Marek (2016), Ukraina – trudna droga reform [online], Blog Centrum Inicjatyw
Międzynarodowych http://blog.centruminicjatyw.org/2016/04/ukraina-trudna-droga-reform/ [dostęp: 25.04.2016]

Artykuł w czasopiśmie
elektronicznym

(Romanowski, 2016)

Romanowski, Michał (2016), Zanim nadejdzie nowy dzień, Tygodnik Powszechny
[online], 12 marca 2016, dostępny w: https://www.tygodnikpowszechny.pl/zanim-nadejdzie-nowy-dzien-32749, [dostęp: 23.04.2016]
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