Informacje dla autorów
O czasopiśmie
„Rocznik Ruskiej Bursy” to łemkoznawcze czasopismo naukowe, w przeważającym stopniu
łemkowskojęzyczne, wydawane od 2005 r. przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach.
W czterech głównych działach: Dokumenty, Dyskurs, Inspiracje, Recenzje i Sprawozdania zamieszczane są teksty historyczne, literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze, politologiczne i inne odnoszące się do obszaru Łemkowyny oraz, szerzej, Rusi Karpackiej. Pismo ma
charakter międzynarodowy, zarówno od strony publikujących w nim autorów, uznanych specjalistów łemko i rusynoznawców z europejskich i amerykańskich ośrodków naukowych, jak
i w obszarze jego odbiorców oraz patronującej mu Rady Naukowej.
Zasady recenzowania
„Rocznik Ruskiej Bursy” jest czasopismem recenzowanym. Podstawą przyjęcia tekstów do publikacji są dwie pozytywne recenzje niezależnych specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, będących afiliowani przy jednostce innej niż autor. W przypadku ewentualnych sprzecznych ocen redakcja zastrzega powołanie trzeciego recenzenta. W czasopiśmie stosowany jest
model double-blinded review zakładający anonimowość autora i recenzenta. Obowiązuje również zapora ghostwritingowa zapobiegająca ukrywaniu udziału osób trzecich w powstawaniu
tekstu. Dodatkowo jeśli artykuł jest związany z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub
innych źródeł, autor powinien podać tę informację w przypisie.

Wymogi formalne
1. Tekst nie był wcześniej publikowany ani zgłaszany do publikacji w innym czasopiśmie.
2. Objętość artykułów powinna wynosić 20 000-40 000 znaków.
3. Artykuły prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl,
w formacie Microsoft Word lub RTF (preferowany ten drugi) z fontem Times New Roman, 12
pkt., interlinia 1,5, tekst wyjustowany. Jeśli w tekście artykułu pojawiają się ilustracje, prosimy
dołączyć je w osobnych plikach JPG lub TIFF (rozdzielczość co najmniej 300 dpi), a w tekście
zaznaczyć miejsca, gdzie mają się znajdować. Jeżeli w tekście są wykresy prosimy dołączyć
dane w osobnym pliku XLS.
4. Artykuł powinien mieć dołączoną bibliografię z wszystkimi przywoływanymi w tekście pracami oraz być opatrzony abstraktem (100-300 słów), słowami kluczowymi (3-5) i tytułem w języku angielskim; dodatkowo artykuł polskojęzyczny winien mieć streszczenie i słowa kluczowe w języku łemkowskim, a łemkowskojęzyczny – w języku polskim. W tekstach oryginalnie napisanych w języku angielskim prosimy dołączyć abstrakt i słowa kluczowe w języku
polskim.
5. Prosimy autorów o podanie na pierwszej stronie artykułu afiliacji, adresu e-mail oraz ewentualnie posiadanego ORCID ID.
6. Przypisy i bibliografia powinny być przygotowane zgodnie z normą omówioną we wzorze.

