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Medżat – Studia Egiptologiczne (ISSN 2300-3448) wydawane jest od 2013 roku. Celem 

czasopisma jest prezentowanie wyników oryginalnych badań prowadzonych przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową, a zainteresowanych szeroko pojętymi dziejami, archeologią 

i kulturą starożytnego Egiptu.  

 

 Periodyk wydawany jest przez: 

Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski  

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski  

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław; 

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań; 

Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Umultowska 89d, 61-809;   

Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „Kemet”, Uniwersytet Warszawski; 

Sekcja Śródziemnomorska Koła Naukowego Studentów Archeologii IP UAM; 

 

 Jego redakcję stanowią: 

Patryk Chudzik (Uniwersytet Wrocławski) 

Wojciech Ejsmond (Uniwersytet Warszawski) 

Filip Taterka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) 

Anna Wodzińska (Uniwersytet Warszawski) 
 

 Artykuły wysyłane są do recenzji pracownikom naukowym, których specjalizacja najlepiej 

odpowiada tematyce pracy. Lista recenzentów artykułów w każdego tomu jest publikowana jako 

„Recenzenci tomu”.     

 
Zasady redagowania tekstów do serii wydawniczej Medżat – Studia Egiptologiczne 

 

Nadsyłane do redakcji teksty powinny być starannie przygotowane zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i formalnym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowanie się do 

poniższych zasad, co znacząco ułatwi pracę redakcji, przyczyniając się tym samym do 

szybkiego ukazywania się kolejnych tomów publikacji: 

 

- Artykuł w języku polskim, wraz ze streszczeniem i tytułem w języku angielskim nie 

powinien przekraczać 15 stron tekstu formatu A4, Times New Roman, czcionka 11, 

interlinia 1 (bibliografia i ilustracje nie są wliczane w długość tekstu). 

- Artykuł należy zaopatrzyć w tytuł i streszczenie w języku angielskim, nie 

przekraczające ¼ strony A4. W tytule angielskim wszystkie słowa (z wyjątkiem 

spójników, przedimków i przyimków) powinny być zapisane wielkimi literami. 

Angielskie tytuł i streszczenie (Times New Roman, czcionka 10 pkt.) powinny być 

umieszczone bezpośrednio pod tytułem polskim, a przed właściwym tekstem artykułu.  
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- Należy podać imię i nazwisko autora, jego afiliację (tj. uniwersytet lub inna instytucja, 

wydział i ewentualnie instytut, w zależności od wewnętrznych wymagań instytucji, 

przy której jest się afiliowanym) wraz z adresem korespondencyjnym jednostki a także 

adres mailowy autora. Nadesłanie artykułu do druku równoznaczne jest ze zgodą na 

publikowanie tych informacji w Medżat – Studia Egiptologiczne.  

- Artykuł powinien zawierać do 7 słów kluczowe w języku polskim i angielskim. 

- Artykuły prosimy nadsyłać w formacie .doc(x) oraz (w celu sprawdzenia poprawności 

zapisu) PDF. 

- Plik z tekstem prosimy zatytułować nazwiskiem autora i pierwszymi słowami tytułu. 

- Tekst powinien być wyrównany do lewego i prawego marginesu. 

- Słowa zaczerpnięte z języków obcych (staro- i nowożytnych) prosimy zapisywać 

kursywą. 

- Transliterację słów egipskich prosimy dokonywać na podstawie zasad 

zaprezentowanych w J. P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language 

and Culture of Hieroglyphs, Cambridge 2010
2
. 

- Prosimy o stosowanie w transliteracji wyłącznie kropek oraz, w przypadku słów 

złożonych, łączników, np. sDm.n.f, nie zaś sDm~n=f oraz mn-xpr-ra, nie zaś mnxprra). 
- W transliteracji słów egipskich prosimy o stosowanie wyłącznie małych liter, np. jmn-

ra, nie zaś Jmn-Ra. 
- W transkrypcji imion i słów egipskich prosimy o zastosowanie następujących zasad:  

 

Transliteracja Transkrypcja 
A a 
j i 
a a 
w u 

b b 
p p 
f f 
m m 
n n 
r r 

h h 
H h 
x ch 
X ch 

s/z s/z 
S sz 
q q 

k k 
g g 
t t 
T cz 
d d 
D dż 

 

Pomiędzy spółgłoski prosimy o wstawianie wyłącznie samogłoski „e” (wyjątek 

stanowią samogłoski „a”, „i” oraz „u”, które zastępują w transliteracji spółgłoski A, a, j 
oraz w), stąd np. hetep, a nie hotep, itp. Wyjątek od powyższych zasad stanowią 
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jedynie imiona królów i bogów, które zapisały się już w polskiej tradycji, np. Ramzes 

czy Ozyrys.  

- W transliteracji złożonych imion egipskich prosimy o oddzielanie poszczególnych 

członów łącznikami, np. Dżeser-cheperu-Ra-setep-en-Ra, a nie 

Dżesercheperurasetepenra.  

- W transkrypcji nazw arabskich prosimy o używanie nazw lokalnych, nie zaś 

klasycznych, stąd np. Deir el-Bahari czy Amarna, nie zaś Dajr al-Bahri czy Amarina. 

Ponadto prosimy o stosowanie transkrypcji polskiej, stąd np. Chocha, nie zaś Khokha.  

- Redakcja zastrzega sobie prawo do ujednolicenia nazw własnych staro- i 

nowożytnych. Jeśli autorzy preferują pisownię odmienną od tej zastosowanej przez 

redakcję, to mogą ją wykorzystać pod warunkiem przedstawienia merytorycznych 

argumentów na rzecz takiej pisowni w tekście głównym lub przypisie.  

- Nazwy okresów historycznych (np. Okres Predynastyczny, Stare Państwo, III Okres 

Przejściowy, Okres Grecko-Rzymski) prosimy pisać z wielkiej litery. Wyjątek 

stanowią nazwy podokresów, jak okres amarneński czy okres ramessydzki, które 

zapisywane są małych liter.  

- W przypadku wykorzystywania czcionek do transliteracji słów koptyjskich, greckich 

itp., prosimy o przesłanie ich wraz z nadsyłanymi tekstami. 

- Cytaty z tekstów źródłowych prosimy umieszczać w cudzysłowie, bez kursywy, bez 

graficznego wyróżnienia w tekście.  

- W przypadku powoływania się na konkretnych badaczy w tekście głównym prosimy o 

podawanie pełnego pierwszego imienia i ewentualnie inicjałów kolejnych imion oraz 

nazwiska  (np. „Analiza monumentów Hatszepsut dokonana przez Petera F. Dormana 

wykazała, że…”, nie zaś „Analiza monumentów Hatszepsut dokona przez P. F. 

Dormana wykazała, że…” ). 

- Ilustracje czarno-białe prosimy zamieszczać na końcu tekstu, wyśrodkowane, 

wymagane jest posiadanie praw autorskich do każdej z nadesłanych ilustracji, które 

określane są jako „ryciny”. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie praw autorskich przez autorów tekstów, a wszelkie ewentualne 

roszczenia w tej sprawie będą kierowane bezpośrednio do autorów. 

- Podpisy pod ilustracjami: Times New Roman, czcionka 10, numeracja ciągła cyframi i 

liczbami arabskimi: np. „1”, „2”, uzupełniając ewentualnie od litery, następnie krótki 

opis ryciny, umieszczenie w nawiasie autora zdjęcia/rysunku oraz (w razie 

konieczności) źródła, na podstawie którego został wykonany rysunek, np. „ryc. 4 a-b. 

Fragment kalcytowego krążka (fot. J. Kowalski lub rys. J. Kowalski).”. Prosimy o nie 

stosowanie żadnych specjalnych funkcji do wyśrodkowywania, położenia czy 

stabilizowania ilustracji na stronie czy w tekście. Prosi się również o nadesłanie 

ilustracji jako oddzielnych plików graficznych w formacie JPG w wielkości najlepiej 

nie mniejszej niż 300dpi.  

- Odnośnik do ryciny w tekście: (ryc. 1b). 

- Przypisy/odsyłacze do literatury prosimy umieszczać na dole strony, numerując je 

kolejno od 1 do n, np. „Ciałowicz 1999: 26-78.”; „Winlock 1955: fig. 13”, Times New 

Roman, czcionka 10, interlinia pojedyncza. 

- Bibliografia (na końcu tekstu, przed rycinami, ułożona w kolejności alfabetycznej): 

 

książki: NAZWISKO INICJAŁ IMIENIA, data, Tytuł kursywą i ewentualnie tom cyfrą 

rzymską, (w przypadku publikacji obcojęzycznych przetłumaczonych na język polski także 

inicjał imienia i nazwisko tłumacza poprzedzone skrótem „tłum.”), miejsce wydania (= tytuł 

lub skrót tytułu serii monograficznej kursywą). W przypadku dwóch autorów inicjał imienia 
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drugiego autora powinien być umieszczony przed nazwiskiem. W przypadku więcej niż 

jednego autora prosimy podawać tylko nazwisko pierwszego autora wraz ze skrótem „I IN.”.   

Np.:  

CIAŁOWICZ K. M., 1999, Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków.  

DESROCHES-NOBLECOURT Ch., 2007, Tajemnicza królowa Hatszepsut, tłum. J. Karkowski, 

Warszawa. 

GABOLDE L., 2005, Monuments décorés en bas relief aux noms de Thoutmosis II et 

Hatchepsout à Karnak,  Le Caire (= MIFAO 123/1-2). 

QUIBELL J. E., 1900, Hierakonpolis I, London.  

czasopisma: NAZWISKO INICJAŁ, data, Tytuł artykułu bez cudzysłowu, Tytuł (lub skrót 

tytułu) czasopisma lub serii kursywą nr tomu „:” nr strony. (skróty czasopism i serii 

monograficznych prosimy podawać według B. Mathieu, Abbréviations des périodiques et 

collections en usage à l’Institut français d’archéologie orientale, Le Caire 2010 ; dostępny 

online : http://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Abreviations.pdf)  

Np.:  

CHŁODNICKI M., K. M. CIAŁOWICZ, 2000, Tell el-Farkha (Ghazala). Explorations 1999, PAM 

11: 59-76. 

rozdział lub artykuł w dziele zbiorowym: NAZWISKO INICJAŁ, data, Tytuł artykułu bez 

cudzysłowu, [w:] INICJAŁ(Y) NAZWISKO/A (red.), Tytuł publikacji, miejsce wydania „:” nr 

strony, (= tytuł lub skrót tytułu serii monograficznej).  

Np.:  

O’CONNOR D., 2011, The Narmer Palette: a new interpretation, [w:] E. TEETER, (red.), Before 

the Pyramids. The Origins of Egyptian Civilization, Chicago: 145-152.  

EJSMOND W., 2012, Przedstawienia sanktuariów per-nu i per-ur: ich znaczenie w Okresie 

Predynastycznym oraz Archaicznym w kontekście religijnym i propagandowym, [w:] P. 

CHUDZIK, W. EJSMOND, Materiały z III Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego 

Egiptu, Wrocław 19-20 maja 2011, Warszawa: 64-84. 

We wszystkich przypadkach nazwisko autora powinno mieć formę NAZWISKO, nie zaś 

NAZWISKO (by to zrobić, należy zaznaczyć nazwisko autora, a następnie nacisnąć Ctrl, 

Shift oraz K).   

 

W razie wątpliwości można sugerować się sposobem redakcji ostatniego tomu lub 

skontaktować się z redakcją (medjat@wp.pl) .  

 

Procedura recenzowania tekstów 

 

Procedura przyjmowania artykułów do druku przebiega w sposób następujący: po otrzymaniu 

wszystkich nadesłanych tekstów redakcja dokonuje ich wstępnego oglądu. Teksty nie 

spełniające przedstawionych wyżej wymogów formalnych, jak również teksty zawierające 

rażące błędy merytoryczne, mogą zostać odrzucone już na tym etapie (teksty takie nie będą 

odsyłane do autorów z poprawkami czy komentarzami). Teksty, które pomyślnie przeszły 

wstępną selekcję, mogą zostać odesłane do autorów z sugestiami rzeczy do poprawy. Po 

otrzymaniu wersji poprawionej teksty zostają przesłane do recenzji zewnętrznej pracownikom 

naukowym z różnych ośrodków akademickich w Polsce, których zainteresowania badawcze 

najlepiej odpowiadają tematyce artykułu, przy czym preferowane są osoby spoza jednostki 

macierzystej autora tekstu. Nazwiska autorów tekstów nie są podawane recenzentom i vice 

versa. Po otrzymaniu recenzji redakcja podejmuje ostateczną decyzję o publikacji lub 

odrzuceniu tekstu. W przypadku stwierdzenia na którymkolwiek etapie przygotowania 

publikacji oznak nierzetelności naukowej (takich jak plagiat, ghost writing, guest authorship, 
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itp.) tekst zostanie automatycznie odrzucony, a o nierzetelności autora powiadomione zostaną 

odpowiednie instytucje.  

 

 

 Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek na nadesłane teksty przed 

ich dalszym przesyłaniem do recenzentów i publikacją. Autor artykułu ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich, plagiat czy nieetyczne postępowanie. 

Wszelkie roszczenia z tym związane będą kierowane do autora artykułu. Redakcja Medżat jak 

i autorzy artykułów mają prawo do udostępniania w formie elektronicznej i papierowej 

pojedynczych artykułów, jak i całych tomów. Nadesłanie artykułu do publikacji 

równoznaczne jest z akceptacją powyższych zasad.   

 

Na prośbę autora redakcja może wystawić zaświadczenie o przyjęciu tekstu do druku. 

Zaświadczenia takie otrzymać można dopiero po przejściu całej procedury redakcyjnej, to 

znaczy po podjęciu ostatecznej decyzji o publikacji tekstu po zapoznaniu się przez redakcję z 

recenzjami zewnętrznymi.  

 

Teksty prosimy nadsyłać na adres: medjat@wp.pl  

 

mailto:medjat@wp.pl

