REDAKCJA TEKSTU
Wzór strony tytułowej, zob. http://eec-journal.org/pokyny/, Vzor příspěvku ke stažení.
 tytuły książek, czasopism, filmów itd. w tekście są zaznaczone kursywą
 cytacje informatorów i teksty pieśni – kursywą.
 oznaczenie informatora – do przypisu na dole strony (np. mężczyzna 1987, kobieta
1948). Sposób oznaczenia informatora zależy od autora tekstu, można zostawiać
inicjały lub też pełne imię informatora. Wykaz informatorów znajdzie się na końcu
artykułu.
 numer przypisu w tekście znajduje się za znakiem interpunkcyjnym.1
 przypisy na dole strony służą jedynie uzupełnianiu tekstu, nie służą do cytowania
literatury (ta jest w tekście).
 publikacje elektroniczne znajdą się w bibliografii, łącznie z datą odczytu.
 źródła interenetowe (strony) znajdą się na końcu wykazu bibliograficznego, łącznie z
datą odczytu.
 przed nagłówkami stosujemy wysunięcie - 1 wiersz.

CYTOWANIE
Literatura w tekście:
(Jelínek 2009: 383)
(Vařeka–Frolec 2007: 5)
(Jelínek 2009; Škabrada 1990; Kowalski 2007)

Monografie:
NOVÁK, J. 2010: Jak psát vědecké články. Praha.
BERGER, P. L. – LUCKMANN T. 1983: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa.
Artykuły znajdujące się w czasopismach:
ŠVECOVÁ, S. 1989: Dva typy roľnickej rodiny v Československu. Český lid 76: 210–222.
Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych:
1

Przykładowy przypis na dole strony.

MROZEK, W. 1988: Tradycyjna rodzina górnicza – jej cechy społeczne i kierunki
przeobrażeń. In: SIMONIDES, D. (ed.): Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i
pieśniach. Katowice : 97–132.
Źródła archiwalne:
Jeżeli wykorzystujemy dane do te pory nie katalogowane, informujemy o tym w przypisie.
Cytujemy na zasadzie "od ogółu do szczegółu".
Przykład:
Nazwa archiwum. Nazwa lub oznaczenie kolekcji. Numer inwentarzowy. Nazwa lub krótki
opis. Data i miejsce powstania dokumentu.
Przykład:
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti (SMvUH), fond krojových součástí – ženské kroje z Podluží,
inv. č. K 239-270.
Archivio Secreto Vaticano (ASV), Armadio XLIV, vol. 41, f. 177v‒178r.
Źródła internetowe:
ŠVECOVÁ, S. 2016: Obyčajové a zákonné právo v rodinách. In: Ethnologia Europae
Centralis 13. Dostupné online: http://eec-journal.org/wp-content/uploads/2017/06/eec132016.pdf.pdf. 22. 12. 2017.
www.eec-journal.org. 22. 12. 2017.

