Zasady publikacji artykułów
Do publikacji czasopiśmie „Tekstoteka Filozoficzna” przyjmowane są artykuły oryginalne, nigdzie
wcześniej niepublikowane. Długość rozpraw nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami,
czyli około 20 stron, długość recenzji i sprawozdań 10 000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron).
Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć: 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku lub
po niemiecku; krótkie streszczenie (do 700 znaków, ok. 1/3 strony) po polsku i po angielsku lub po
niemiecku; krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze. Nadsyłane teksty są opiniowane przez recenzenta.
Następnie manuskrypt wraz z recenzją jest odsyłany do Autora, a po naniesieniu uwag recenzenta
i ustosunkowaniu się do nich, Autor odsyła poprawiony tekst na adres Redakcji do ostatecznej akceptacji. Recenzje i sprawozdania są akceptowane przez Redakcję po recenzji przez członka Rady
Programowej. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: redakcja@tekstotekafilozoficzna.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy.
Zapis przypisów powinien być konsekwentny i sporządzony według wzoru:
Książka
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
E. Cassirer, O teorii względności Einsteina, przeł. P. Paraszutowicz, Kęty 2008.
Artykuł, rozprawa w pracy zbiorowej
S. Kijaczko, Europa – nadzieja narodów, [w:] Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej, red. S. Kijaczko, J. Krasicki, Opole 2008, s. 15-41.
Wydawnictwa ciągłe
Artykuł w czasopiśmie
H. Słoniewska, Poglądy psychologiczne Kazimierza Twardowskiego, „Przegląd
Psychologiczny” 1968 nr 15, s. 87-105.
Wywiad
K. Kieślowski: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn,
„Polityka” 1992 nr 50, s. 12.
Dokumenty elektroniczne
Książka na płycie CD-ROM
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD_ROM],
Wersja 1.03.16 Łódź 1998.
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Film
Pan Tadeusz, [film], reż. A. Wajda, Warszawa, Vision Film 2000, [CD_ROM].
Książka w Internecie
W. James, The Principles of Psychology,
[http://www.des.emory.edu/mfp/james.html#principles, ostatnia wizyta 1 marca 2010].
Strona www:
Filozofia analityczna. Rzecz idzie o ustalenie wzajemnego stosunku Myśl – Język – Świat
[http://www.gavagai.pl/filozofia/wittgenstein.php., ostatnia wizyta 1 marca 2010]
Artykuł w czasopiśmie internetowym
B. Chyrowicz, Etyka dla nauczycieli etyki, [w:] „Diametros” 2010 nr 25
[http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l ostatnia wizyta 1 marca 2011].
Uwaga! W przypisach stosujemy sformułowania polskie: tenże/tegoż, taż/tejże, dz. cyt., tamże.
Oświadczenie
Prosimy wraz z tekstem przesłać do redakcji oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
na Uniwersytet Opolski (do pobrania ze strony www.tekstotekafilozoficzna.pl).
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