Instrukcje dla autorów
Autorzy nadsyłający Redakcji „Eastern Review” artykuły oświadczają, że stanowią one dzieła
oryginalne i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy
autorskich oraz że nie zawierają materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste
innych osób.
Wymogi struktury i piśmiennictwa
autor (imię i nazwisko)
afiliacja autora
tytuł artykułu w języku oryginalnym (angielski/polski/rosyjski)
tytuł artykułu po angielsku
streszczenie artykułu w języku oryginalnym – min. 200 / max 250 słów
streszczenie artykułu po angielsku – min. 200 / max 250 słów
słowa kluczowe w języku oryginalnym (najmniej trzy)
słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy)
jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.)
bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych cyrylicą
Wymogi szablonu edytorskiego:
Objętość tekstu: do 10–15 stron (1800 znaków na stronę) maszynopisu sformatowanego
Czcionka 12 Times New Roman, interlinia: 1,5

Opis bibliograficzny książki:
W. Baluk, Kształtowanie się sytemu partyjnego w okresie transformacji ustrojowej (1987–
2004), Wrocław 2006, s. 7
N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, John Wiley, New York 1973, s. 139
Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:
Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kołodij, K.
Kowalczuk, Wrocław 2010, s. 3

Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej:
M. Leusz, Transformacja demokratyczna współczesnej Ukrainy, [w:] Polityka wewnętrzna i
międzynarodowa. Badania wschodnie, red. Z. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009, s. 135–
166
A. Kruglashov, Central and Eastern Europe Regional Reforms: From Dismantling a Soviet
Model to Europeanizing a National One, [w:] Regional Dynamics in Central and Eastern
Europe, red. F. Palermo, S. Parolari, Laiden-Boston 2013, s. 7–34

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
A. Chodubski, Stosunki polsko-ukraińskie, granice współpracy na początku lat 90. XX,
„Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 131–150
M. Kubát, Electoral Reforms in Poland after 1991 and Their Political Consequences,
„Politics in Central Europe – The Journal of the Central European Political Science
Association”, tom. 2, 2006, nr 1, s. 42

Opis bibliograficzny publikacji wydanych przez instytucje rządowe/źródło
elektroniczne:
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września
2001, http://wybory2001.pkw.gov.pl/sjw1_k.html [13.06.2015].

Źródła rosyjskojęzyczne i ukraińskojęzyczne: zapis oryginalny
Powtórzenia: idem, ibidem
Skracanie powtarzanych tytułów: z trzykropkiem
Jeżeli autorów jest więcej niż trzech: i in.
Wydawnictwo nie jest konieczne, konieczna jest natomiast konsekwencja: jeżeli ma być
uwzględniane, to musi być podane przy każdej pozycji
Poszczególne (samodzielne) wyrazy w angielskojęzycznych tytułach: od wielkich liter

