
Informacje dla autorów 

 

Do nadsyłania tekstów zapraszamy folklorystów, literaturoznawców, językoznawców, 

etnologów, antropologów i kulturoznawców a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin 

humanistycznych. W tzw. profilu wydawnictwa mieszczą się nie tylko zagadnienia 

tradycyjnie rozumianego folkloru, ale również kwestie związane z różnego rodzaju 

subkulturami, środowiskami i sytuacjami folklorotwórczymi obserwowanymi współcześnie, 

nie ograniczającymi się do społeczności wiejskiej. Interesuje nas zatem nie tylko fenomen 

twórczości oralnej, przekazywanej drogą face to face,  ale również te obszary współczesnej 

kultury, gdzie tradycyjne wyobrażenia i struktury gatunkowe spotykają się z kulturą 

popularną i właściwymi dla niej mediami. Na łamach „Literatury Ludowej” publikowane są 

zarówno teksty o charakterze materiałowym, analitycznym, komparatystycznym (stałym 

obszarem naukowej eksploracji pozostają relacje między literaturą autorską, 

„wysokoartystyczną” a folklorem) jak również teoretycznym i metodologicznym. 

 

Publikacje umieszczane są w dwu działach: artykuły i recenzje. W dziele recenzji staramy się 

uwzględniać rozprawy naukowe (polsko – i obcojęzyczne) wiążące się z interesującą nas 

problematyką, jej kontekstami i pograniczami. Przyjmowane są jedynie teksty oryginalne, 

wcześniej niepublikowane, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wskazanego przez 

redakcję recenzenta. Zgodnie z przyjętymi zasadami i ponad trzydziestoletnią tradycją nie 

przyjmujemy wszelkiego rodzaju „sprawozdań” (z konferencji naukowych, wystaw itp.) 

 

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 12 stron (w uzasadnionych 

przypadkach dopuszczalne są jednak pewne odstępstwa od tej zasady) znormalizowanego 

wydruku  (czcionka Times New Roman „12” z odstępem 1.5 wiersza), w dziale recenzji –  ok. 

7 stron. 

 

Prosimy o przysyłanie tekstów na płycie CD wraz z 1 egzemplarzem wydruku 

komputerowego na adres: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ul. Szczytnicka 11, 50-382 

Wrocław. 

 

Autorzy artykułów zobowiązani są do dołączenia na osobnej stronie streszczenia w języku 

polskim lub angielskim wraz z nagłówkiem zawierającym imię i nazwisko autora oraz tytuł 



artykułu; prosimy również o informacje dotyczące samego autora: jego tytułu naukowego, 

zainteresowań, miejsca pracy, adresu do korespondencji oraz e-mail. 

 

W przypadku dostarczenia tekstu, który nie spełnia wymogów formalnych redakcja zwraca 

się do autora z prośbą o dokonanie stosownych poprawek i/lub uzgodnienie jego formalnego 

kształtu (np. sposobu opracowania odsyłaczy) z normami obowiązującymi w „Literaturze 

Ludowej”. Redakcja zastrzega też sobie prawo do wprowadzania poprawek i skrótów 

redakcyjnych. Artykułów, które nie mieszczą się w profilu tematycznym „Literatury 

Ludowej” lub uzyskały negatywną ocenę recenzenta nie przyjmujemy do druku. 

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przeciwdziałania 

przypadkom ghostwriting i guest authorship autorzy opracowań zbiorowych zobowiązani są 

do podawania informacji o rzeczywistym wkładzie poszczególnych autorów w powstawanie 

artykułu (kto jest autorem koncepcji, kto opracował metody, kto wykonał badania terenowe 

itp.) przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. 

Niezbędne jest również podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W razie stwierdzenia 

przypadków nierzetelności naukowej, polegającej na nieujawnianiu wkładu innych osób w 

powstanie publikacji (ghostwriting) bądź ujmowaniu jako współpracowników osób, których 

wkład w powstanie publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca (guest authorship) 

redakcja ma obowiązek poinformowania o tym środowisko naukowe. 

 

Autorom publikującym na łamach „Literatury Ludowej” nie są wypłacane honoraria, 

otrzymują oni natomiast po jednym egzemplarzu autorskim tego numeru czasopisma, w 

którym znajduje się ich artykuł. 

 

Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie odsyła. 

 

 

 


