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Wymagania techniczne dotyczące komiksów zgłaszanych do publikacji w „LGBTQ + 

komiks” 

1. Artykuł należy przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, 

podając tytuł komiksu oraz imię i nazwisko autora/autorów pracy. W przypadku dużych 

plików prosimy o przesłanie plików z użyciem serwisów typu WeTransfer. 

2. W przypadku prac kilku autorów prosimy identyfikować ich role (scenariusz, rysunki, 

kolor). 

3. Format A4 

4. tiff 300dpi kolor, 600 dpi skala szarości, 1200 dpi bitmapa 

5. W przypadku przedrukowania pracy wydrukowanej w czasopiśmie lub zbiorze, 

prosimy o podanie informacji, gdzie ukazała się ona pierwotnie. 

 

Wymagania techniczne dotyczące artykułów zgłaszanych do publikacji w „LGBTQ + 

komiks” 

1. Artykuł należy przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Zalecane jest, aby objętość artykułu (bez zdjęć) nie przekraczała 22 stron maszynopisu 

znormalizowanego (1800 znaków na stronie). 

3. 3. Tekst należy przygotować w formacie Word z użyciem czcionki typu Times New 

Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Strony powinny być ponumerowane. 

4. Grafiki należy dostarczyć w osobnym pliku, zapisane w formacie JPG lub tif o 

rozdzielczości 300 dpi, ponumerowane i podpisane, z podaniem tytułu fotografii (lub 

rysunku) i nazwiska autora zdjęć (rysunku), ewentualnie źródła, z którego pochodzi 

ilustracja. 

5. W przypadku przedrukowania artykułu wydrukowango wcześniej w czasopiśmie lub 

zbiorze, prosimy o podanie informacji, gdzie ukazał się on pierwotnie. 

6. Wzór podawania publikacji w przypisach dolnych oraz bibliografii: 

- inicjał imion i nazwisko autora, 

- tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, 

- miejsce i rok wydania 

Przykład: 

M. Jaworski, Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej, 

Warszawa 1997. 

W przypadku artykułu w czasopiśmie należy podać: 

- inicjał imion i nazwisko autora, 

- tytuł wyróżniony kursywą, 

- tytuł czasopisma lub serii naukowej – w cudzysłowie, tekstem prostym, 

- rok wydania, numer tomu lub zeszytu cyframi arabskimi, poprzedzony skrótem (t., z.), 

- strony, na których znajduje się cały artykuł (ewentualnie). 

Przykład: 

A. Kołodziej, Poziom samoakceptacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich, „Psychologia 

Wychowawcza” 1974, nr 2, s. 19-32. 


