
 

 

WYMOGI   EDYTORSKIE – WYTYCZNE DLA AUTORÓW 

(konferencja Kielce, 13-14 maja 2022 roku) 
 

Informacje ogólne 

 

- Imię i nazwisko Autora (Autorów) wraz z afiliacją po lewej stronie 

- Tytuł artykułu na środku 
- Treść artykułu z podziałem na zatytułowane części/podrozdziały 

 

- Objętość artykułu wraz z bibliografią nie powinna przekraczać  40 tys. znaków ze spacjami 

znormalizowanego maszynopisu (objętość do 1 arkusza wydawniczego łącznie z ilustracjami). 

- Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5. 

- Format pliku tekstowego: docx lub rtf 

- Ilustracje muszą zostać załączone jako odrębne pliki w formatach JPG, PNG (rozdzielczość 

nie mniejsza niż 300 DPI) w wersji czarno-białej. 

- Tabele (ponumerowane, z tytułami) nie powinny być dodatkowo formatowane – prosimy 

nie dodawać ozdób, nie zmieniać koloru tła czy czcionki. 

- Przypisy: umieszczone w tekście, zgodnie z zasadami zawartymi poniżej. 

- Akapity znaczone tabulatorem raz. 
 

Wyróżnienia w tekście: przewidziane są następujące formy wyróżnień:  

 

a) pismo pochyłe (kursywa): używa się go m.in. w celu wyróżnienia przykładów językowych; 

stosuje się je także przy podawaniu w tekście tytułów artykułów i książek oraz wyrazów 

obcojęzycznych;  

b) cudzysłów („…”): stosujemy, przytaczając fragmenty cudzych wypowiedzi; jeśli zachodzi 

potrzeba, to stosujemy także cudzysłów wewnętrzny, tzw. francuski «…»;  

c) Imiona podajemy w pełnym brzmieniu. Przy pierwszym powołaniu, dalej samo nazwisko..  

 

Opis bibliograficzny 

Bibliografia powinna być sporządzona zgodnie ze standardem APA, wydanie szóste (zalecana 

pozycja bibliograficzna: Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w 

języku polskim na podstawie reguł APA, Justyna Harasimczuk, Jan Cieciuch, Wydawnictwo Liberi 

Libri, 2012) 

 

• Przypisy  
 

Prosimy o umieszczenie przypisów w tekście zasadniczym, zgodnie z regułą: autor-rok wydania 

(podany w nawiasie okrągłym), np.  

 

 Sytuację tę trafnie opisuje kategoria wspólnoty wyobrażonej (Anderson, 1997). 

 

Jeśli nazwisko autora pada w zdaniu, wystarczy podanie w przypisie roku wydania, np. 

  

 Jedną z odmian interakcjonizmu symbolicznego jest teoria dramaturgiczna Ervinga 

Goffmana (2000). 

 

Powołanie się na określony fragment dzieła wymaga podania także numeru strony, np.  



 

 

  

 „Zainteresowanie załamaniami definicji sytuacji stanowi doniosłą rolę w życiu społecznym” 

(Goffman, 2000, s. 42). 

 

W wypadku przypisu mającej dwóch lub trzech autorów podajemy nazwiska wszystkich 

(oddzielając je przecinkami), np. (Logue, Conradi, 2006); jeśli autorów jest więcej niż trzech, 

podajemy nazwisko pierwszego, dodając skrót: i in., np. (Godlewski i in., 2009) 

 

W wypadku powoływania się w jednym przypisie na kilka publikacji tego samego autora należy 

podać jego nazwisko, a następnie daty publikacji w kolejności chronologicznej, np. (Kowalski, 

2003, 2007, 2012) 

 

Jeśli przypis dotyczy kilku tekstów tego samego autora opublikowanych w tym samym roku, należy 

je od siebie odróżnić, dodając do roku wydania kolejne litery alfabetu, np. (Kowalski, 2003a, 

2003b). Zapis ten trzeba zachować w bibliografii. 

 

Przypis dotyczący kilku publikacji różnych autorów z różnych lat konstruuje się porządkując je w 

kolejności chronologicznej, np. (Zaremba, 1976; Kowalski, 1997; Smith, 2005). Jeśli prace 

pochodzą z tego samego roku, należy uporządkować je w kolejności alfabetycznej (np. Kowalski, 

1997; Smith, 1997; Zaremba, 1997) 
 

 

• Bibliografia 
 

Prosimy o sporządzenie opisu wg schematu: nazwisko i inicjał autora, rok wydania w nawiasie 

okrągłym, tytuł kursywą, miasto wydania, np. 

 

Goban-Klas, T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

(Uwaga – do 1991 PWN, dalej Wydawnictwo Naukowe PWN) 

 

W przypadku tłumaczenia stosujemy następujący zapis, podając nazwisko tłumacza: 

 

Beckett, Ch. (2010). Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Tłum. M. Jasiński, B. 

Maliszewska. Warszawa: Wydawnictwo APS. 

 

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: 

 

Sęk, H. (red.) (2000). Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 
Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej: 

 

Kopeć, D. (2009). Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji. 

W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną (s. 133–144). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 

(Uwaga – wymagane podanie stron rozdziału w pracy zbiorowej) 

 

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie  

 

Obuchowska, I. (1987). Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej. 

Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 29–33. 



 

 

(Uwaga – tytuł artykułu prosty, czasopismo kursywą, wymagane podanie zakresu stron artykułu, 

bez skrótu s.) 

 

Pozycje bibliograficzne należy uszeregować według porządku alfabetycznego wyznaczonego przez 

nazwiska autorów. Prace jednego autora trzeba podać w kolejności chronologicznej, a w wypadku 

tego samego roku wydania – w kolejności alfabetycznej tytułów (z datami publikacji opatrzonymi 

dodatkowo kolejnymi literami alfabetu), np.  

 

Fleischer, M. (2004a). Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury. Wrocław: 

Wydawnictwo UWr. 

Fleischer M. (2004b). Kognitywny wizerunek. Wrocław: Wydawnictwo UWr. 

 

Na końcu pod bibliografią prosimy umieścić: 

Tytuł artykułu w j. angielskim 

Słowa kluczowe w j. pol. i j. ang. 

Streszczenie w j. pol. i j. ang. – max 1200 znaków 

Nota o Autorze (Autorach) max. 1000 znaków: 

- imię i nazwisko 

- numer ORCID 

- nazwa uczelni lub innego miejsca pracy i jednostki: / wydziału / instytutu / katedry / zakładu / 

pracowni, 

- aktualnie zajmowane stanowisko, 

- informacja o zainteresowaniach badawczych, 

- wybrane publikacje (wybrane tytuły z rokiem wydania – do 3 najważniejszych publikacji), 

- kontakt mejlowy, 

- adres pocztowy do korespondencji. 

 


