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Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929,
oprac. M. Skarżyński i M. Smoczyńska, Kraków 2007.
W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16−17 maja
2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków 2009.
Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenc
kiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”.
Kraków 10−11 marca 2008 r., pod red. M. Skarżyńskiego i A. Czelakowskiej,
Kraków 2009.
J. Godyń, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków
2009.
Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji
naukowej, Kraków, 25–26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.
A. Czelakowska, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków
2010.
H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, z rękopisu
opracował, opatrzył przypisami i wydał M. Skarżyński, Kraków 2010.
A. Czelakowska, M. Skarżyński, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana
Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Kraków 2011.
Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej,
J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010.
Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J.S. Gruchały i H. Kurek, Kraków
2010.
M. Rak, Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego, Kraków
2011.
T. Kurdyła, Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na
przykładzie trzech wsi podkarpackich), Kraków 2011.
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t. 13: W. Cockiewicz, Metaforyka Leśmiana (Analiza lingwistyczna), Kraków 2011.
t. 14: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2011.
t. 15: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV
Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, pod red. H. Kurek, Kraków
2013.
t. 16: K. Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Kraków 2013.
t. 17: Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, pod red. M. Raka
i K. Sikory, Kraków 2014.
t. 18: M. Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa
Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2014.
t. 19: M. Rak, Kulturemy podhalańskie, Kraków 2015.
t. 20: A. Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi
krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Kraków 2016.
t. 21: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. II: Jan Baudouin de Courtenay.
Teksty mniej znane, wybór, przekład i opracowanie M. Skarżyński, Kraków
2016.
t. 22: M. Rak, Materiały do etnografii Podhala, Kraków 2016.
t. 23: Słowiańska frazeologia gwarowa, pod red. M. Raka i K. Sikory, Kraków 2016.
t. 24: M. Karaś, Ze studiów leksykologicznych i onomastycznych, wybór i opracowanie J. Reichan i M. Rak, Kraków 2017.
t. 25: M. Rak, Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii. Listy Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, Adama Fischera, Antoniego
Kaliny, Izydora Kopernickiego, Kazimierza Nitscha, Seweryna Udzieli, Juliusza
Zborowskiego, Kraków 2018.
t. 26: M. Skarżyński, E. Smułkowa (oprac. wstęp i przypisy), Materiały do dziejów
polskiego językoznawstwa. III: Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny
Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, Kraków 2018.
t. 27: J. Labocha, Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, Kraków
2019.
t. 28: Słowiańska frazeologia gwarowa II, pod red. M. Raka i V.M. Mokienki, Kraków 2020.
t. 29: K. Sikora, Życzenie w gwarze i kulturze wsi, Kraków 2020.
t. 30: M. Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etno
lingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021.
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Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2. Praca zbiorowa, pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny i P. Turka,
Kraków 2011; wyd. 2 popr., Kraków 2016.
T. Czerkies, Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków 2012.
B. Ligara, W. Szupelak, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych
na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków 2012.
A. Prizel-Kania, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim
jako obcym, Kraków 2013.
E. Lipińska, A. Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków 2013.
P.E. Gębal, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.
P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.
A. Seretny, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka
polskiego jako obcego, Kraków 2015.
D. Gałyga, Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego
na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w latach 1996–2004, Kraków 2015.
Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań
egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Monografia zbiorowa, pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2015.
M. Stawicka, W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych
w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English++, Kraków 2015.
Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia
zbiorowa, pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2016.
Język, literatura i kultura polska w świecie. Monografia zbiorowa pod red.
W. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2016.
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monografia zbiorowa, pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki, Kraków
2016.
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś. Monografia zbiorowa, pod red. I. Janowskiej i P.E. Gębala, Kraków
2016.
W.T. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny –
perspektywy, Kraków 2016.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
1. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 27 000 znaków ze spacjami.
2. Prosimy o nadsyłanie pliku pocztą elektroniczną. W wypadku użycia znaków
specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów niełacińskich) prosimy dołączyć plik
artykułu w PDF.
3. Do artykułu prosimy dołączyć streszczenie (10–15 wierszy) i słowa klucze w języku angielskim lub polskim.
4. Autorów, którzy pierwszy raz przysyłają do nas tekst, prosimy o podawanie stopnia lub tytułu naukowego, numeru ORCID, nazwy ośrodka, w którym pracują lub
w którym są doktorantami, adresu pocztowego, adresu e-mail.
5. Artykuły doktorantów przeznaczone do działu „Debiuty naukowe” przyjmujemy
wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez opiekunów naukowych.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania zbyt długich tekstów, jak również nieprzyjęcia tekstu w innej postaci niż tu określona.
7. Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji:
a) Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor
artykułu. W wypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie
prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.
b) W postępowaniu recenzyjnym zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2 numerze rocznika.
c) O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.
8. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie
sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Należy więc podawać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją, oraz informacje, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu
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publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, właściwą adnotację należy zamieścić w przypisie. Sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem jest podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu
w publikację (tzw. guest authorship).
9. Jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić
(w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń,
metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji). Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły
się do powstania publikacji, a nie są autorami.
10. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej
instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.
11. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą zamieszczenie informacji, o których
mowa w pkt 8-10, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
12. Informacje techniczne:
a) Przypisy tekstowe robimy w wersji „dolne”, tj. u dołu strony, natomiast przypisy bibliograficzne wg wzoru: (Grzegorczykowa 2007) lub (Grzegorczykowa
2007: 23).
b) Wykresy i fotografie (te drugie w formacie JPEG lub TIFF) itp. prosimy dołączać w osobnych plikach, natomiast w tekście wyraźnie oznaczać miejsca,
w których mają być umieszczone.
c) Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów kursywą bez cudzysłowów.
d) Krótkie cytaty umieszczone w tekście zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe (ponad trzy wiersze) w osobnych akapitach, mniejszą czcionką niż podstawowa.
e) Omawiane wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy
kursywą.
f) Objaśnienia znaczeń wyrazów podajemy w łapkach.
g) Po adresie bibliograficznym należy podać numer DOI, jeśli publikacja go
posiada.
h) Opis bibliograficzny w „Literaturze” po tekście artykułu podajemy następująco:
Grochowski M., 2004, Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 18–26, https://doi.org/XXXX.
Pastuchowa M., 2000, Kierunki leksykalizacji struktur słowotwórczych, [w:] K. Kleszczowa, L. Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice
27–29 września 2000 r., Katowice, s. 197–202, https://doi.org/XXXX.
S. Arct: A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki (oprac.), M. Arcta słownik staropolski, Warszawa 1920, [on-line:] https://www.bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3296.
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