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Poznań, tel: 618295759, fax: 618295730, e-mail: anthrev@amu.edu.pl
Strona internetowa czasopisma: http://www.ptantropologiczne.pl

Bazy danych w których umieszczone jest czasopismo
Index Copernicus (Medical Science Int.)
IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (LSE)
SCOPUS (Elsevier)
Zoological Record (Thomson Reuters)

Anthropological Review

Pakiet Informacyjny dla Autorów

Zespół redakcyjny
Editor
Maria Kaczmarek, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Associate Editors
Maciej Henneberg, University of Adelaide, Australia
Sławomir Kozieł, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska
Assistant Editor
Magdalena Durda, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Editorial Board
Tamas Bereczkei, University of Pécs, Hungary
Tadeusz Bielicki, Polska Akademia Nauk, Wrocław, Polska
Cristina Bernis, Autonomous University of Madrid, Spain
Jadwiga Charzewska, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, Polska
Henryk Głąb, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Sang-Hee Lee, University of California, Riverside, CA, USA
Robert Malina, Tarleton State University, Stephenville, TX, USA
Wiesław Osiński, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska
Friedrich W. Rösing, University of Ulm, Germany
Holger Schutkowski, Bournemouth University, Wielka Brytania
Lynnette Leidy Sievert, University of Massachusetts Amherst, USA
Douglas H. Ubelaker, Smithsonian Institution, Washington DC, USA
Stanley J. Ulijaszek, University of Oxford, Wielka Brytania
Albert Zink, EURAC Institute for Mummies and the Iceman, Bolzano, Włochy
Elżbieta Żądzińska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Language Advisor
Dwight Holbrook, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Statistical Advisor
Janusz Brudecki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Redaktor techniczny
Jarosław Bogucki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Polska
Kontakt
prof. dr hab. Maria Kaczmarek, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, tel: 618295759, fax: 618295730, e-mail:
anthrev@amu.edu.pl
dr Magdalena Durda, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul.
Umultowska 89, 61-614 Poznań, tel: 618295709, fax: 618295730, e-mail:
anthrev@amu.edu.pl
Anthropological Review

Pakiet Informacyjny dla Autorów

Wskazówki dla autorów
Problematyka i kategorie prac
 antropologia fizyczna i dyscypliny pokrewne, antropologia fizyczna w badaniach
interdyscyplinarnych, naukach o kulturze fizycznej, zdrowiu i jakości życia
człowieka, naukach społecznych; genetyka populacyjna, biologia, ekologia
i auksologia człowieka,


artykuły opracowywane na prośbę redakcji, prace oryginalne empiryczne
i doświadczalne, meta analizy, artykuły poglądowe, przegląd literatury i krótkie
doniesienia dotyczące wstępnych wyników badań, studium przypadku, opinii
i rekomendacji dotyczących zagadnień istotnych dla dyscypliny, recenzje książek.
Kronika zostaje przeniesiona do biuletynu PTA.

Oświadczenia
do zgłaszanej pracy powinna być dołączona informacja na temat:


wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji tj. informacji kto jest autorem
koncepcji, założeń, metod, protokołu badań itp. wykorzystywanych przy
przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor
zgłaszający pracę; redakcja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązana
do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej (ghostwriting
i guest authorship) włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów [patrz:
„Dobre praktyki w procedurach recenzencyjnych w nauce” Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011; dostępne: www.ptantropologiczne.pl
zakładka Antropological Review],



źródeł i sposobu finansowania badań, roli ewentualnego sponsora i wpływie instytucji
finansujących na treść artykułu (financial disclosure),
ewentualnej sprzeczności interesów (conflict of interest),
oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana i nie została równocześnie
złożona do redakcji innego czasopisma; jest akceptowana przez wszystkich autorów
i instytucje, w których została wykonana.




Zgłaszanie prac
Prace w języku angielskim (a w przypadku tłumaczenia dołączenie oryginalnego tekstu
w języku polskim do weryfikacji językowej) należy nadsyłać drogą elektroniczną pod adres
anthrev@amu.edu.pl; każdemu zgłoszeniu powinien towarzyszyć list przewodni podpisany
przez autora zgłaszającego i przesłany faksem lub tradycyjną pocztą, zawierający wymienione
oświadczenia (format listu będzie do pobrania www.ptantropologiczne.pl zakładka
Anthropological Review).
Na autorach spoczywa odpowiedzialność za zawartość artykułów, dokładność cytowania i ich
prawidłowe przypisanie, jak również za przysyłanie swoich manuskryptów do druku we
właściwej, zgodnej z instrukcją formie i poprawnie przetłumaczonych. Prace nie spełniające
warunków zawartych w informacji dla autorów nie będą przyjmowane do dalszego
postępowania. Poprawiona wersja może zostać zgłoszona ponownie. Autor zgłaszający
otrzymuje potwierdzenie przyjęcia pracy do oceny i informacje o kolejnych etapach
postępowania.
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Prace wstępnie przyjęte podlegają ocenie dokonanej przez dwóch anonimowych recenzentów,
a także w określonych przypadkach konsultanta do spraw statystyki. Obowiązuje zasada
podwójnej anonimowości (double-blinded reviewing), ukryte zostają nazwiska autorów
i recenzentów. Otrzymane recenzje, łącznie z uwagami redakcji, przesyłane są autorowi
odpowiedzialnemu za korespondencję jako dokumenty w formacie pdf drogą elektroniczną.
Korekta autorska powinna być wykonana w formacie pdf, w terminie podanym przez
redakcję. Jeśli zajdzie potrzeba, poprawiona praca zostanie poddana ponownej ocenie, po
której redakcja przekaże autorom decyzję o przyjęciu do druku. Zasady i formularz recenzji
będą dostępne w zakładce czasopisma w portalu PTA.
Redakcja prowadzi korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej; uzgadnia
poprawki redakcyjne z autorami jedynie wówczas, gdy dotyczą one zagadnień
merytorycznych; zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów
w pracy bez uprzedniego porozumienia z autorami a także, po konsultacji z członkami rady
redakcyjnej nie przyjęcia pracy do opublikowania.
W przypadku, gdy praca zostanie przyjęta do druku staje się własnością redakcji i nie może
być publikowana w całości lub fragmentach w innych czasopismach bez uzyskania pisemnej
zgody.
Autorzy nie otrzymują honorariów; otrzymują odbitki swojej pracy w formie pliku pdf.
Przygotowanie maszynopisu
Uwagi ogólne

Materiał przeznaczony do druku winien być przygotowany w języku angielskim, pisowni
amerykańskiej, zgodnie ze wskazówkami the Council of Biological Editors (CBE) Scientific
Style and Format (wydanie 6 i aktualizacje po 2006) i przesłany w formie elektronicznej,
w formacie Microsoft Word (o rozszerzeniu doc lub rtf). Strony powinny mieć marginesy
2,5 cm, tekst złożony czcionką Times New Roman 12p. z zachowaniem odstępu 1,5 między
wierszami, niejustowany, bez wcięć i pogrubień.
Tekst prac oryginalnych i krótkich doniesień powinien mieć następujący układ: 1) strona
tytułowa; 2) streszczenie; 3) słowa kluczowe; 4) wstęp; 5) materiał i metody; 6) wyniki;
7) dyskusja; 8) podziękowania; 9) piśmiennictwo; 10) tabele; 11) opisy do rycin; 12) ryciny.
Tekst prac poglądowych powinien mieć następujący układ: 1) strona tytułowa;
2) streszczenie; 3) słowa kluczowe; 4) zaznaczone tytułami części dotyczące różnych
aspektów omawianego w nich zagadnienia; 5) podziękowania; 6) piśmiennictwo.
Prace oryginalne nie powinny przekraczać 25 stron maszynopisu (w tym piśmiennictwo), nie
licząc tabel i rysunków. Dla artykułów przeglądowych limit wynosi 45 stron. Jednakże,
w uzasadnionych merytorycznie przypadkach limit ten może być zwiększony.
Strona tytułowa

Na pierwszej stronie, w osobnych wierszach, powinny być umieszczone w kolejności: 1) tytuł
pracy; 2) pełne imiona i nazwiska autorów; 3) nazwa ośrodków w których autorzy pracują –
od jednostki najniższej (pracownia, zakład, katedra) do najwyższej (instytut, uniwersytet);
4) imię i nazwisko, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej autora
odpowiedzialnego za korespondencję; 5) krótki tytuł (running title) zawierający do 50
znaków wraz ze spacjami.
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Streszczenie i słowa kluczowe

Streszczenie, do 300 słów, należy umieścić na osobnej stronie; powinno mieć formę
strukturalną i zawierać wprowadzenie, cel badań, materiał i metody, opis wyników i wnioski.
Słowa kluczowe w formie haseł indeksowych (3-10 słów) należy umieścić pod streszczeniem
nie powtarzając słów zawartych w tytule.
Tekst

Powinien być napisany w edytorze tekstu Word, czcionką Times New Roman 12p.
z zachowaniem odstępu 1,5 między wierszami; tekst niejustowany, bez wcięć i pogrubień.
Skróty powinny być rozwinięte w miejscu pierwszego ich pojawienia się w tekście. Wyniki
pomiarów prezentowane w pracy należy podawać w jednostkach systemu SI. Metody
statystyczne powinny być dokładnie opisane na końcu części metodycznej.
Piśmiennictwo

1. Cytowanie piśmiennictwa w tekście:
a) gdy autor jest bezpośrednio cytowany w tekście, po nazwisku podaje się rok publikacji
w okrągłych nawiasach
This view has been supported in the work of Tanner (1962).
b) gdy jest cytowany określony fragment pracy należy podać numery stron, z których
fragment pochodzi
Sisk and Foster (2004:1145-46) claim that neuroscientists have made enormous progress recently.

c) gdy w tekście następuje odwołanie do pracy lub badań bez podawania nazwiska autora
w tekście, wówczas nazwisko autorka i rok publikacji powinny znaleźć się w odpowiednim
miejscu zdania lub na końcu, zarówno nazwisko jak i rok wydania w okrągłych nawiasach
The 4-5 year variation in age at onset of puberty is a physiological peculiarity of the human species (Tanner
1962).

d) gdy w tekście bezpośrednio cytowanych jest więcej niż jeden autorów, wówczas zapis jest
następujący Smith (2006) and Jones (2008) have both shown …
e) gdy w tekście następuje odwołanie do pracy lub badań wielu autorów bez podawania
nazwiska, ich nazwiska powinny znaleźć się w odpowiednim miejscu w tekście w kolejności
chronologicznej
Recent research (Collins 1998; Brown 2001; Davies 2008) shows that…

f) gdy w tekście następuje odwołanie do pracy więcej niż jednego autora, tylko w przypadku
dwóch autorów nazwiska powinny być wymienione w sposób jak w poniższych przykładach
Sisk and Foster (2008) in their recent research paper found …
Recent research (Sisk and Foster 2008) suggests that…..

jeśli więcej niż trzech wówczas należy zapisać
Green et al. (2005) found that the majority …
Recent research (Green et al. 2005) has found that the majority of …

g) gdy w tekście następuje odwołanie do prac tego samego autora opublikowanych w różnych
latach, należy je cytować w porządku chronologicznym od najstarszej do najnowszej
as suggested by Patel (2002; 2004) who found that …

research in the nineties (Patel 2002; 2004) found that …

h) gdy w tekście następuje odwołanie do prac tego samego autora opublikowanych w jednym
roku, ich kolejność należy zaznaczyć literami alfabetu
Earlier research by Dunn (2003a) found that…but later research suggested again by Dunn (2003b) that …

i) gdy w tekście następuje odwołanie do prac opublikowanych przez stowarzyszenia, agendy
rządowe, np. World Health Organisation, przyjmuje się skróty
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World Health Organisation (WHO) has shown that … More recently the WHO (2008) has issued guidelines …

j) cytowanie fragmentu tekstu publikacji powinno być zawsze ujęte w cudzysłów
w następujący sposób
the author states that “……..” lub the author writes that “……..”
Sisk and Foster (2004:1145-46) have claimed that “Neuroscientists have made enormous strides in calling
attention to the role of the brain in reproductive maturation”. lub “Neuroscientists have made enormous strides in
calling attention to the role of the brain in reproductive maturation”. (Sisk and Foster 2004:1145-46)

k) cytowanie wtórnych źródeł
bezpośrednio: Research recently carried out in the Greater Manchester area by Brown (1966 cited in Bassett
1986:142) found that …

pośrednio: (Brown 1966 cited in Bassett 1986:142)
Bellamy (1990) as cited in Sheppard (1994) suggests that …

2. Spis piśmiennictwa
zawierający wyłącznie autorów cytowanych w artykule, należy umieścić na końcu pracy, na
osobnej stronie, w porządku alfabetycznym. „Niepublikowane spostrzeżenia” i „artykuły
w przygotowaniu” nie mogą być włączane do piśmiennictwa, a jedynie umieszczane
w przypisach. Artykuły zaakceptowane do druku, ale jeszcze nieopublikowane powinny być
cytowane jako „in press”.
Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i zawierać
w kolejności następujące informacje: 1) nazwiska i inicjały imion autorów cytowanej pracy
(gdy liczba autorów przekracza sześć należy po nazwiskach sześciu pierwszych umieścić
et al.), nie zostawiać spacji między inicjałami imion; 2) data publikacji 3) pełny tytuł pracy;
4) skrót nazwy czasopisma wg obowiązujących zasad Index Medicus bez kropek lub pełną
nazwę jeśli czasopismo nie figuruje w bazie; 5) tom, zeszyt w nawiasach, pierwsza i ostatnia
strona, nie należy powtarzać cyfr oznaczających setki np. 238-45.
Przy cytowaniu podręczników lub monografii należy podać nazwiska i inicjały imion
autorów, datę wydania, tytuł książki lub cytowanego rozdziału, nazwiska i inicjały imion
redaktorów, tytuł książki, miejsce, nazwę firmy wydawniczej, strony cytowanego rozdziału;
nie należy powtarzać cyfr oznaczających setki np. 238-45.
Sposób cytowania piśmiennictwa, rodzaj czcionki i interpunkcja, przedstawione są na
załączonych przykładach:
a) książka
Tanner JM. 1962. Growth and Adolescence. 2nd edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
Malina RM, Bouchard C. 1991. Growth, Maturation, and Physical Activity. Champagne, IL: Human Kinetics Press.
Barker R, Kirk J, Munday RJ. 1988. Narrative analysis. 3rd edition. Bloomington: Indiana University Press.

pod redakcją
Keene E editor. 1988. Natural language. Cambridge: University of Cambridge Press.
Silverman DF, Propp KK editors. 1990. The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.
Allouche J editor. 2006. Corporate social responsibility, Volume 1: concepts, accountability and reporting.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.

tego samego autora wydane w tym samym roku powinny być sygnowane literą alfabetu
Soros G.1966a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.
Soros G.1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

tłumaczenia
Constant P. 2008. Private property. Translated by Miller M and Grenaudire-Klijn F. 2012. New York: Prometheus
Books.

e-książka i pdf
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Fishman R. 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book] Chester: Castle Press. Available through: Anglia Ruskin
University Library website http://libweb.anglia.ac.uk [Accessed 6 July 2011].
Carlsen J, Charters S editors. 2007. Global wine tourism. [e-book] Wallingford: CABI Pub. Available through:
Anglia Ruskin University Library website www.libweb.anglia.ac.uk [Accessed 9 June 2011].
Department of Health, 2008. Health inequalities: progress and next steps. [pdf] London: Department of Health.
Available at: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/ PolicyAndGuidance/DH_085307
[Accessed 9 July 2011].

b) rozdział w książce
Tanner JM. 1989. Hormonal, genetic, and environmental factors controlling growth. In: GA Harrison, JM Tanner,
DR Pilbeam and PT Baker, editors. Human Biology. An Introduction to human Evolution, Variation, Growth, and
Adaptability. 3rd edition. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press. 377-95.
Alsaker FD. 1995. Timing of puberty and reactions to pubertal changes. In: M Rutter, editor. Psychosocial
Disturbances in Young People. Challenges of Prevention. Cambridge: Cambridge University Press. 37-82.

b) artykuł
Archer J. 2006. Testosterone and human aggression: an evaluation of the challenge hypothesis. Neurosci
Biobehav R 30:319-45.
Arlt W, Martens JW, Song M, Wang JT, Auchus RJ, Miller WL. 2002. Molecular evolution of adrenarche: structural
and functional analysis of p450c17 from four primate species. Endocrinol 143:4665-72.
Sørensen K, Aksglaede L, Petersen J, Juul A. 2010. Recent changes in pubertal timing in healthy Danish boys:
associations with body mass index. J Clin Endocr Metab 95(1):263-70.

Tabele

Tabele, ponumerowane cyframi arabskimi i oznaczone w tekście: Table 1, Table 2, a miejsce
ich wstawienia do tekstu wyraźnie zaznaczone (np. Table 1, insert here), powinny być
przygotowane czcionką Times New Roman 12p, odstęp 1 wiersz, każda w oddzielnym pliku.
Tytuł umieszczony nad tabelą powinien informować o jej treści. W tabelach nie stosuje się
linii pionowych ani, poza oddzieleniem nagłówków kolumn i linii zamykającej tabelę,
poziomych. Wszystkie skróty stosowane w tabeli należy objaśnić pod tabelą.
Ryciny

Ryciny, ponumerowane cyframi arabskimi i oznaczone w tekście: Figure 1, Figure 2,
a miejsce ich wstawienia do tekstu wyraźnie zaznaczone (np. Figure 1, insert here), powinny
być możliwie jak najlepszej jakości i zapisane, każda w oddzielnym pliku, z użyciem
formatów: cdr, tif, jpg, bmp lub eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
Złej jakości ryciny i fotografie nie będą przyjmowane. Podpisy do rycin powinny być
umieszczone na osobnej stronie.
Podziękowania

Informacje na temat źródeł wsparcia finansowego, w tym np. numer projektu badawczego,
z którego finansowano badanie, oraz podziękowania dla osób, których wkład w powstanie
pracy był znaczny, ale niewystarczający, aby zaliczyć ich do grona autorów, powinny być
podane przed piśmiennictwem.
Pytania i wątpliwości należy kierować

dr Magdalena Durda, Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, tel: 618295709,
fax: 618295730, e-mail: anthrev@amu.edu.pl
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