
Deponowanie artykułów 
do nowego numeru czasopisma 

na platformie PRESSto 
INSTRUKCJA DLA REDAKCJI  



Utwórz nowy numer czasopisma: 
  

wybierz zakładkę Numery  Zaplanowane numery  Utwórz numer 



Pole Tytuł numeru nie służy do 
wpisywania tytułu czasopisma. 
 

Pole Opisu może,  lecz  
nie musi być uzupełnione.  
Można dodać tutaj opis zawartości 
tomu lub imię i nazwisko 
redaktora danego zeszytu. 

Utwórz nowy numer czasopisma: 
  

wybierz zakładkę Numery  Zaplanowane numery  Utwórz numer 

Tytuł numeru należy wpisać tylko  
w przypadku, gdy dany zeszyt 
został zatytułowany jednorazowo.  



Szybkie deponowanie: 
  

wybierz zakładkę Narzędzie  Import/Eksport QuickSubmit Plugin 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Język zgłoszenia (artykułu), Dział, Tytuł i Abstrakt 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Język zgłoszenia (artykułu), Dział, Tytuł i Abstrakt 

W polu Język zgłoszenia należy wybrać język 
artykułu z rozwijanej listy. Jeśli brak w liście języka 
artykułu zalecamy wybranie jako język zgłoszenia 
języka polskiego i uzupełniać zgłoszenie wg 
polskiego formularza.  

Każdorazowo należy uzupełnić właściwy dział,  
w przeciwnym razie system nie zapisze danych. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Język zgłoszenia (artykułu), Dział, Tytuł i Abstrakt 

Pole Tytuł powinno być 
wypełnione co najmniej  
w języku artykułu i języku 
angielskim.  

Pole Prefix oraz Podtytuł 
powinno pozostać 
puste.  
 

Pełny tytuł należy 
wpisać w polu Tytuł. 

 

 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Język zgłoszenia (artykułu), Dział, Tytuł i Abstrakt 

Abstrakt tylko w języku 
angielskim 
 

Jeśli tekst abstraktu występuje wy-
łącznie jako tekst angielski, prosimy 
o zamieszczenie tekstu angielskiego 
w obu wersjach językowych pola 
Abstraktu. 

Pole Abstraktu powinno być wypełnione co najmniej 
w języku artykułu i w języku angielskim. 

Artykuł recenzyjny 
 

Gdy zgłoszony tekst jest recenzją prosimy o pozostawienie pustego pola 
Abstraktu, jeśli przy tworzeniu działu zaznaczono, że nie jest to pole 
obligatoryjne. W przypadku, gdy pole abstraktu jest obowiązkowe należy 
wpisać tu nazwę działu i pełny tytuł, np. Recenzja: Tytuł artykułu. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Języki, Słowa kluczowe, Bibliografia 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Języki, Słowa kluczowe, Bibliografia  

Język artykułu należy wpisać w pole Języki co najmniej w dwóch 
wersjach: w języku artykułu i języku angielskim. 
 

Przykładowo dla tekstu w języku polskim pole Języki będzie 
wyglądało następująco: 

Najłatwiej uzupełnić pole Języki poprzez wpisanie 2-literowego 
kodu języka w standardzie ISO:  
[ISO 3166-1 alfa-2 – Wikipedia, wolna encyklopedia].  
 

Dla tekstu w języku polskim (po lewej) i angielskim (po prawej) 
będzie to wyglądało następująco:     

 

Słowa kluczowe należy wpisywać pojedynczo i każdorazowo 
akceptować je enterem. W przypadku wklejenia kilku słów 
kluczowych naraz powstanie zbitka słowna odczytywana błędnie 
przez system jako jedno hasło: 

 

Słowa kluczowe występujące wyłącznie w języku angielskim 
powinny być  zamieszczenie w obu wersjach językowych pola Słowa kluczowe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2


Wypełnij dane artykułu: 
  

Języki, Słowa kluczowe, Bibliografia  

Uwaga: Częstymi błędami pojawiającymi się przy 
uzupełnianiu bibliografii są:  
- zbędne spacje pomiędzy elementami linku, co 
uniemożliwia działanie linku; 
- zbędne entery wstawione w opisie bibliograficznym  
(np. na końcu wersu, który nie kończy rekordu 
bibliograficznego) i należy je usuwać – powinny 
znajdować się wyłącznie na końcu każdego opisu 
bibliograficznego. 
 
 
 

spacja 

enter 

 

 

Prawidłowy zapis po zatwierdzeniu bibliografii 
 
- po usunięciu zbędnej spacji  (podkreślony pełny link)  
 
- po usunięciu zbędnego entera w środku  
(tutaj: na końcu pierwszego wersu opisu 
bibliograficznego. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

Zaznacz pole Zaplanuj do 
publikacji. 
 

W przypadku zaznaczenia 
pola Dodaj zgłoszenie 
artykuł zostaje zapisany w: 
Menu → Zgłoszenia → 
Wszystkie aktywne 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

Imię i nazwisko autora powinno zostać wpisane 
do obu wersji językowych pola. 
 
 

 
To pole może, lecz nie musi być wypełnione. 

Prosimy o uzupełnienie pola Kontakt instytu-
cjonalnym adresem mailowym autora. 
 
 
 

Pole Kraj dotyczy nazwy państwa afiliowanego 
przy instytucji autora. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

 

Prosimy o uzupełniania ORCID ID. Identyfikator ORCID należy zapisać 
w formacie:  
                                                   https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

Prosimy o uzupełnienie pola Afiliacja najlepiej w obu wersjach języ-
kowych (w języku tekstu artykułu i języku angielskim) od ogółu do 
szczegółu, dla robotów indeksujących największe znaczenie będzie 
miało przyporządkowanie autora do właściwej uczelni. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

Każdorazowo prosimy  
o zaznaczenie roli jako 
„Autor” (nawet, jeśli  
tekst jest tłumaczeniem). 

Pole Biogram może, lecz nie  
musi być uzupełnione. Pole 
można uzupełnić w paru 
wariantach językowych. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

W polu Etykieta 
każdorazowo należy 
wpisać „PDF”. 

To pole należy 
pozostawić puste. 

Język pliku pdf (tekstu) 
należy wybrać z rozwi-
janej listy. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

W polu Element 
artykułu każdora-
zowo należy  
wybrać hasło  
„Tekst artykułu”. 
 
Następnie należy 
dodać wybrany plik. 



Wypełnij dane artykułu: 
  

Dodaj autora, Dodaj plik do publikacji, Zaplanuj do publikacji  

Należy wybrać datę opubli-
kowania tekstu z listy.  

W polu Właściciel licencji 
należy wpisać imiona  
i nazwiska autorów po 
przecinku w obu wersjach 
językowych pola. 

Należy wybrać odpowiedni 
numer tomu/zeszytu  
z rozwijanej listy. Rok 
powinien być taki sam w 
polu Rok jak w opisie 
numeru. 
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Przejdź do Zgłoszenia 
  

Uzupełnij metadane: wpisz sufix DOI i zapisz Bibliografię  



Przejdź do Zgłoszenia 
  

Uzupełnij metadane: wpisz sufix DOI i zapisz Bibliografię  

Należy uzupełnić pole Sufiks DOI 
wg sufiksu z danego tekstu. 
 

Przykładowo:  DOI 
10.14746/b.2022.1.1 powinien 
w polu Sufiks zawierać wartość: 
b.2022.1.1 



Przejdź do Zgłoszenia 
  

Uzupełnij metadane: wpisz sufix DOI i zapisz Bibliografię  

Zapisana bibliografia będzie 
zawierać Podgląd bibliografii.  
 

Można w ten sposób sprawdzić, 
czy nie pojawiły się np. zbędne 
spacje lub entery. 



Zaplanowany numer: 
  

po zapisaniu artykułu pojawia się on w Zaplanowanym numerze  



Prosimy o powiadomienie Redakcji PRESSto@amu.edu.pl 
o zdeponowaniu nowego numeru:  

Deponowanie zakończone! 

 sprawdzimy wszystkie metadane, 

 opublikujemy numer,  

 aktywujemy numery DOI. 
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