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Szanowne Autorki! 

Szanowni Autorzy! 
 

Zeszyty Atlasu Polskich Strojów Ludowych ukazują się od roku 1949. Ogólna 

charakterystyka serii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego została 

przedstawiona w artykule autorstwa Józefa Gajka pt. Metodyka 

monograficznego opracowywania strojów ludowych, zamieszczonego w 

czasopiśmie LUD (1954 t.41, s.797-805). Odsyłamy więc nasze Autorki i 

Autorów do lektury tego artykułu tak, by cała seria była spójna. Jednak do 

niektórych części prosimy o wprowadzenie drobnych modyfikacji, tak, by 

kolejne zeszyty APSL spełniały obecne standardy jakie stawia się publikacjom 

naukowym. 
 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy z redakcją: 

apsl@ptl.info.pl  

Układ wewnętrzny monografii stroju: 

Wstęp 

I. Zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze 

II. Obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze 

III. Zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą) 

IV. Opis i zróżnicowanie stroju męskiego 

V. Szczegółowy opis stroju męskiego 

VI. Opis i zróżnicowanie stroju kobiecego 

VII. Szczegółowy opis stroju kobiecego 

VIII. Wytwórcy i materiały 

IX. Tkaniny 

X. Zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki itp. 

XI. Rekonstrukcje, inspiracje  

Bibliografia 

Streszczenie po polsku (1 strona, 12 pkt., czcionka, 1,5 interlinia) 

mailto:apsl@ptl.info.pl


 2 

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI ZESZYTU APSL: 
 

Wstęp  

a) położenie obszaru, na którym strój występował; historia kształtowania się granic 

regionu; uzasadnienie wyodrębnienia stroju (w odniesieniu do strojów występujących 

w regionach sąsiadujących) 

b) determinanty kształtowania się stroju: etniczne, etnograficzne, historyczne, 

ekonomiczne i społeczne (omówienie ma mieć charakter syntetyczny) 

c) charakterystyka typowych cech omawianego stroju ludowego (bardzo ogólny opis) 

d) charakterystyka źródeł i literatury, w tym badań, które były prowadzone na 

wskazanym obszarze – kiedy, przez kogo, co było ich efektem (wykaz literatury patrz: 

bibliografia) 

 

I. Zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze 

Patrz: Gajek, 1954, s. 800 

Dodatkowo: omówienie zagadnienia mody kształtującej się zależnie od zamożności i innych 

czynników np. politycznych, narodowych, zawodowych i obyczajowych. 

 

II. Obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze 

Patrz: Gajek, 1954, s. 800 

Dodatkowo: ogólny stan ubioru na danym terenie; uwypuklenie cech charakterystycznych i 

odrębność np. w oparciu o importy; omówienie form ubioru występującego współcześnie; jak 

na tym tle wygląda strój tradycyjny; przeprowadzenie krytyki dotychczasowych rekonstrukcji 

 

III. Zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą) 

Patrz: Gajek, 1954, s. 801-802 

Dodatkowo: omówienie sylwety i kolorystyki całości, uczesania, zasobności strojów i 

ewentualnych zestawów wianowych 

 

IV. Opis i zróżnicowanie stroju męskiego 

Patrz: Gajek, 1954, s. 802-803 

Dodatkowo: sposób zakładania i noszenia oraz zestawiania poszczególnych części ubioru ze 

sobą (np. wypuszczanie na wierzch koszuli, wpuszczanie do spodni, podwiązywanie itp.) 

 

V. Szczegółowy opis stroju męskiego 

Patrz: Gajek, 1954, s. 803-804 

Dodatkowo: dodać pkt. 11 – krawaty, chustki itp. oraz sposoby przechowywania i 

konserwacji 
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VI. Ogólny opis stroju kobiecego 

Patrz: Gajek, 1954, s. 804 

 

VII. Szczegółowy opis stroju kobiecego 

Patrz: Gajek, 1954, s. 804 

Dodatkowo: uwzględnienie opisu: kapeluszy, okryć jak chusty, ozdoby, wstążki 

 

VIII. Wytwórcy i materiały 

Patrz: Gajek, 1954, s. 804-805 

Dodatkowo: szycie, wykonawcy i nabywanie materiałów: tkanin, skór, dodatków, 

pasmanterii, gotowych elementów i ich wytwórców; sklepy, targi i jarmarki; informacja gdzie 

były nabywane surowce i w jaki sposób były przygotowywane 

 

IX. Tkaniny 

Omówienie wszystkich rodzajów tkanin z jakich szyto i szyje się ubiory ludowe, 

wytwórczość, zmiana w czasie, wkraczanie tkanin przemysłowej produkcji, kolorystyka, 

upodobania, zestawy, importy itp. Warto tutaj dołączyć zdjęcia samych tkanin w dużym 

zbliżeniu tak, aby był widoczny splot 

 

X. Zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki itp. 

Patrz: Gajek, 1954, s. 805 

 

XI. Rekonstrukcje 

Omówienie dotychczasowych rekonstrukcji (z czyjej inicjatywy? dla jakich potrzeb? w jakich 

latach? w oparciu o jakie materiały źródłowe?) 

Sugestie co do rekonstrukcji, możliwość zestawiania części i kolorystycznych kompozycji. 

Charakter poradnikowy dla osób zainteresowanych rekonstrukcja stroju. 

Jakie błędy są najczęściej popełniane i jakie konsekwencje niosą ze sobą (np. powielanie 

przez innych błędów i stosowanie uproszczeń). 

Omówienie inspiracji z nurtu etnodizajnu, najciekawsze realizacje, czy była współpraca z 

twórcami ludowymi/instytucjami kultury 

 

Bibliografia 

Zamieszczona na końcu tekstu, sporządzona wg. wytycznych z Załącznika nr 2 

 

Streszczenia  

3 tys znaków ze spacjami / 1 str. maszynopisu, 12 pkt. czcionka, 1,5 interlinia, marginesy po 

2,5 cm; proszę w streszczeniu nie stosować nazw gwarowych, ani określeń regionalnych typu: 

włodawski, krzczonowski itp., bo są to nazwy nieprzetłumaczalne 
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Informacje o Autorze (dla celów promocyjnych) 

Imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy, zawód, miejsce ukończenia studiów, przebieg 

kariery zawodowej, najważniejsze publikacje / wystawy / projekty. 
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UWAGI DODATKOWE: 

1. Do pracy powinny być dołączone nast. rzeczy: 

Mapa z zaznaczonym zasięgiem stroju 

Zdjęcia, rysunki (wg. wytycznych z Załącznika nr 1) 

2. Wymogi formalne tekstu: 

Czcionka 12 pkt. Times New Roman 

Interlinia 1,5 

Marginesy 2,5 

3. Przypisy dolne czcionką 10 pkt.  

4. Objętość tekstu 4-5 arkuszy wydawniczych (80-100 stron), nie wliczając spisów treści,  

zdjęć i map, streszczenia, noty o autorze.  

1 strona maszynopisu = 40 tys. znaków ze spacjami 

Prosimy o nieprzekraczalnie limitu stron! 

5. Bardzo prosimy Autorów o współpracę z redaktorami naukowymi poszczególnych 

zeszytów i bieżące wyjaśnianie problematycznych kwestii. 

6. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji z redaktorem zeszytu tekst prosimy przesłać w formacie 

Microsoft Word (DOC lub RTF) na adres apsl@ptl.info.pl oraz na ręce redaktora naukowego 

tomu 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1: 

Zdjęcia winny być dostarczone w wersji cyfrowej lub na płycie CD 

Materiał ikonograficzny w formacie JPG i rozdzielczości co najmniej 600 dpi, z podpisami. 

W podpisach należy umieścić imiona i nazwiska autorów fotografii. 

Podpisy pod zdjęciami wg wzoru: 

Ryc. 1. Tytuł, fot. J. Kowalski 2010. 

Ryc. 1. Tytuł, źródło: ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu 

W tekście prosimy o zaznaczenie miejsca, w którym dane zdjęcie ma się znajdować.  

Na Autorze spoczywa obowiązek uzyskania pisemnej (może być e-mail) zgody na 

wykorzystanie zdjęć (dotyczy materiałów ze zbiorów muzeów, archiwów, osób prywatnych, 

jak również przedruk z innych publikacji – wtedy wymagana zgoda pierwszego wydawcy). 

Redakcja nie płaci za zdjęcia 

 

Załącznik nr 2: Jak sporządzić bibliografię? 

1. Pozycje bibliograficzne zamieszczone w wykazie literatury wykorzystanej w pracy 

zapisujemy (poprzedzając wcięciem akapitowym) według następujących zasad: podajemy 

najpierw nazwisko autora, następnie imię bądź inicjał(-y) imienia (imion), pełny tytuł 

(kursywą), miejsce wydania i wydawnictwo (w przypadku wydawnictw zwartych i artykułów 

w pracach zbiorowych) oraz rok wydania. W zapisie artykułów w czasopismach i pracach 

zbiorowych podajemy także strony. Gdy zamieszczamy więcej niż jedną pracę tego samego 

autora, za każdym razem powtarzamy nazwisko, a publikacje porządkujemy według 

kolejności wydania. Jeśli pracę napisało dwóch lub trzech autorów, podajemy wszystkie 

nazwiska i imiona (bądź inicjały imion), a jeśli więcej niż trzech, piszemy nazwisko 

pierwszego, imię bądź inicjał(-y) imienia (imion) i skrót et al. W przypadku pracy zbiorowej 

piszemy po nazwisku: (red.) bądź: (ed.) albo (eds.) – jeśli było więcej redaktorów, albo: 

(Hrsg.), (éd.), zależnie od języka oryginału. Przytaczając pracę w polskim przekładzie, 

podajemy inicjał imienia (bądź inicjały imion) i nazwisko(-a) tłumacza(-y). Jeśli podano 

więcej niż jedno miejsce wydania, zapisujemy jedynie pierwsze. Gdy brak miejsca wydania, 

piszemy skrót: b.m.w., natomiast jeżeli nie ma daty wydania, stosujemy skrót: b.d. Kursywą 

należy zapisywać tytuły publikacji zwartych i artykułów. Podając tom i numer czasopisma, w 

którym został zamieszczony artykuł, piszemy w skrócie: t., vol., Bd. itp. (zgodnie z 

oryginalnym zapisem) oraz: nr, no., p., H. (zgodnie z oryginalnym zapisem). 

 

Przykłady zapisu: 

 

Prosimy o podawanie wydawnictw!!! 

a. wydawnictwa zwartego: 

Buchowski M., Zrozumieć innego. Antropologia racjonalności, Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004. 

Fabian J., Time and the Work of Anthropology: Critical Essays 1971-1991, Reading: 

Harwood Academic Publishers 1991. 

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005. 



 7 

b. pracy zbiorowej: 

Jasiewicz Z. (red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. 

Problematyka, badacze, znaczenie, Poznań: Biblioteka Telgte 2004. 

Biehl J., Good B., Kleinman A. (eds.), Subjectivity: Ethnographic Investigation, Berkeley: 

University of California Press 2007. 

 

c. artykułu w pracy zbiorowej:  

Prosimy o podawanie (stron od-do) 

Kurowski K., Apokalipsa ludowa, w: Ł. Smyrski, M. Zowczak (red.), Podole i Wołyń. Szkice 

etnograficzne, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2003, s. 215-219. 

Hughes Ch., From Field Notes to Dissertation. Analyzing the Stepfamily, w: A. Bryman, R. 

G. Burgess (eds.), Analyzing Qualitative Data, London: Routledge 1993, s. 35-46. 

 

d. artykułu w czasopiśmie: 

Prosimy o podawanie (stron od-do) 

Wasilewska-Klamka B., O małej ojczyźnie Łemków, „Lud” t. 90: 2006, s. 69-88.  

Lock M.M., Inventing a New Death and Making it Believable, “Anthropology & Medicine” 

vol. 9: 2002, no. 2, s. 97-115. 

 

• Uwaga: w powyższym zapisie zastosowano zasadę podawania inicjału(-ów) imienia (imion) 

autora(-ów). Jeśli przyjmiemy zasadę podawania pełnych imion, stosujemy ją konsekwentnie, 

ale tylko w odniesieniu do pierwszego imienia danego autora, kolejne imiona skracamy do 

inicjałów. 

 

2. Wszystkie prace umieszczamy w porządku alfabetycznym, nie numerując i nie grupując ich 

według rodzaju źródeł (wyjątek: zapis stron internetowych – patrz pkt. 4). 

 

3. Zapis pozycji bibliograficznych pisanych alfabetem rosyjskim bądź ukraińskim powinien 

być sporządzony zgodnie z zasadami transliteracji (zob. strona internetowa PWN). 

 

4. Materiały z Internetu, jeśli są to teksty autorskie, należy umieszczać w ramach ogólnej 

bibliografii, alfabetycznie, podając oprócz nazwiska i imienia (bądź inicjału imienia) autora 

oraz tytułu, datę (jeśli podana), a jeżeli to artykuł w czasopiśmie – także jego tytuł i nr (wg \ 

zasad wyżej opisanych) oraz adres internetowy i w nawiasie datę ostatniego korzystania 

(forma zapisu – wgląd: 20.02.2009). Natomiast w przypadku powoływania się na strony 

internetowe, a nie na autorskie opracowania, podajemy ich adresy oddzielnie pod spisem 

literatury, opatrując nagłówkiem: Źródła internetowe. Przy każdym adresie zapisujemy w 

nawiasie datę ostatniego korzystania (w formie podanej powyżej). 

 

5. Przypisy sporządzamy według następujących zasad: 
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a) opatrujemy je kolejnymi liczbami arabskimi i umieszczamy u dołu strony. Numeracja 

przypisów powinna być ciągła (od 1) w ramach poszczególnych rozdziałów; 

b) jeśli w tekście odnośnik do danego przypisu (czyli numer przypisu) towarzyszy 

znakowi interpunkcyjnemu, to wstawiamy go przed tym znakiem (wyjątki: cudzysłów, 

pytajnik i wykrzyknik – odnośnik pojawia się po nich); 

c) w przypisach (jeśli po raz pierwszy odwołujemy się do danej pozycji) stosujemy tę 

samą formę zapisu co w bibliografii, z tą różnicą, że nazwisko poprzedzamy 

inicjałem(-ami) imienia (imion); 

d) w przypisach stosujemy następujące skróty (skróty łacińskie piszemy kursywą): 

* gdy powołujemy się na tego samego autora, co w poprzednim przypisie, ale na inną jego pracę, 

zamiast inicjału imienia oraz nazwiska piszemy: Idem (jeśli to mężczyzna) lub: Eadem (jeśli 

kobieta), lub: Eidem (tzn. „ci sami”– stosujemy, gdy jest więcej iż jeden autor) 

* gdy powołujemy się na tę samą pracę danego autora, co w którymś ze wcześniejszych przypisów, 

ale na inne miejsce w tej pracy, podajemy: nazwisko autora, op. cit., s. … 

* gdy powołujemy się na to samo miejsce w ostatnio cytowanej pracy danego autora, podajemy: 

nazwisko autora, loc. cit. 

* gdy w poprzednim przypisie powoływaliśmy się na daną pracę i teraz powołujemy się na nią 

znowu (ale na inne miejsce), piszemy: Ibidem, s. … 

* gdy w poprzednim przypisie powoływaliśmy się na daną pracę i teraz powołujemy się na to samo 

miejsce w tej pracy, piszemy: Ibidem 

* gdy powołujemy się w ramach rozdziału na kilka prac danego autora, za każdym razem 

przytaczamy początek tytułu danej pracy (zawsze w identycznej formie), chyba że są to przypisy 

kolejne – wówczas stosujemy zasady podane powyżej (Ibidem, s. … lub: Ibidem). 

e) przypis odsyłający do strony internetowej powinien mieć formę podaną w poniższym 

przykładzie. 

1 W. Stoczkowski, Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, przeł. R. Wiśniewski, 

Warszawa: PIW 2005, s. 177. 

2 Ch.M. Hann, Social Anthropology, London: Hodder Headline 2000, s. 101-102. 

3 Idem, A Village Without Solidarity. Polish Peasants in Years of Crisis, New Haven: 

Yale University Press 1985, s. 27. 

4 Stoczkowski, op. cit., s. 195 i nast. 

5 Ibidem, s. 223. 

6 Ibidem. 

7 Hann, Social…, s. 212. 

8 Hann, A Village…, loc. cit. 

9 Ibidem, s. 122. 

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Szamanizm (wgląd: 20.02.2009). 


