INSTRUKCJA REDAKCYJNA DLA AUTORÓW
Uprzejmie prosimy przygotowując tekst o zastosowanie się do poniższych zasad:
 artykuł należy przesłać w formacie MS Word, w języku polskim; wszystkie marginesy
2,5 cm; czcionka Times New Roman;
 artykuł nie powinien przekraczać 20 000 znaków (nie więcej niż 10 stron
z bibliografią, streszczeniami i słowami kluczowymi w j. polskim i angielskim);
 w górnym lewym rogu należy podać afiliację:
 imię i nazwisko autora/autorów
 tytuł lub stopień naukowy
 nazwa reprezentowanego ośrodka lub instytucji edukacyjnej oraz miasto
 numer telefonu
 mail
Do artykułu należy dołączyć tytuł w jezyku polskim i angielskim, streszczenie w języku
polskim i angielskim (max. 10 wierszy); 5-6 słów kluczowych w języku polskim
i angielskim
STRUKTURA TEKSTU:
Wprowadzenie
Podtytuł
Podtytuł
Podtytuł
Konkluzja
Bibliografia
tytuł w j. polskim
streszczenie w j. polskim
słowa kluczowe w j. polskim
tytuł w j. angielskim
streszczenie w j. angielskim
słowa kluczowe w j. angielskim

CYTOWANIE
Należy wyraźnie zaznaczyć każde przywołanie słów innego autora. Cytaty zapisujemy krojem
prostym w cudzysłowie, bez kursywy (kursywa jest przeznaczona do zapisu tytułów
i zwrotów obcojęzycznych). Dłuższe cytaty zostaną później przerobione na cytaty blokowe,
ale na tym etapie wystarczy, że będą wyraźnie zaznaczone poprzez użycie cudzysłowu. Przy
każdym cytowaniu należy umieścić przypis z danymi bibliograficznymi (z podaniem, skąd
pochodzi cytat, i z numerem strony/stron). Wszelkie ingerencje w cytacie umieszczamy w
nawiasie kwadratowym.
Jeżeli przywołujemy czyjeś poglądy itp., ale nie cytujemy czyichś słów, wtedy należy
wstawić przypis z odniesieniem bibliograficznym, poprzedzony „Zob.”.

BIBLIOGRAFIA
Bibliografię należy zestawić alfabetycznie (nazwiskami) na końcu artykułu.
W bibliografii najpierw podajemy nazwisko autora i inicjał imienia, potem tytuł kursywą,
dalej miejsce wydania i rok, np.:
Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981.
Bennett J., Improving the Well-Being of Young Children in Europe. The Role of Early Years
Services, Brussels 2008.
W przypadku publikacji zbiorowych zaczynamy od tytułu, następnie podajemy redaktora, np.:
Rozwijanie zdolności uczenia się, red. E. Filipiak, Białystok 2008.
W przypadku artykułu z czasopisma, najpierw podajemy nazwisko autora i inicjał imienia,
następnie tytuł artykułu kursywą, potem tytuł czasopisma krojem prostym w cudzysłowie i
rok, następnie numer lub zeszyt (w zależności od tego, jak jest to nazwane w czasopiśmie),
np.:
Kielańska M., Poczucie własnej wartości u dzieci, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 12.
W przypadku, gdy podajemy np. rozdział z danej publikacji, najpierw podajemy nazwisko
autora i inicjał, następnie tytuł tego rozdziału/artykułu, potem [w:] i dane publikacji, z której
dany rozdział pochodzi (czyli autora, tytuł, rok i miejsce publikacji; gdy jest to praca
zbiorowa to tytuł, redaktora, miejsce i rok wydania), np.:
Sadowski B., Budowa i czynności układu nerwowego z uwzględnieniem mechanizmów
sterujących mową, [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg,
G. Jastrzębowska, Opole 2005.

PRZYPISY
W publikacji stosujemy przypisy dolne. Przypisy konstruujemy podobnie jak bibliografię,
z tym że najpierw podajemy inicjał imienia, potem nazwisko, na końcu podajemy nr strony
lub stron, do których się odnosimy, np.:
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 128.
Gdy w kolejnym przypisie odnosimy się do tej samej pozycji, stosujemy skrót ibidem (co
oznacza „tamże), np.
Ibidem, s. 98.
Jeżeli odwołanie dotyczy tej samej strony, co poprzedni przypis (czyli w tym przypadku do
s. 128 publikacji J. Kozieleckiego), dajemy samo ibidem, bez podawania numeru strony.

Jeśli w kolejnym przypisie odnosimy się do innej publikacji tego samego autora, wówczas nie
powtarzamy nazwiska, lecz stosujemy skrót idem (gdy autor jest mężczyzną) lub eadem (gdy
chodzi o autorkę), i dalej podajemy tytuł książki i pozostałe dane, np.:
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 128.
Idem, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000, s. 34–38.
Jeżeli dana publikacja pojawiła się już w jakimś przypisie (ale nie w poprzednim), nie
powtarzamy ponownie całego opisu bibliograficznego. W przypadku, gdy jest to jedyna
publikacja danego autora, na którą się powołujemy, wówczas po autorze podajemy skrót op.
cit. i numer strony, np.:
J. Bennett, op. cit., s. 56.
Gdy w artykule powołujemy się na kilka publikacji danego autora, wówczas po autorze
dajemy początek tytułu danej publikacji zakończony trzykropkiem i numer strony, np.:
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria…, s. 78.
Gdy odwołujemy się ponownie do konkretnej publikacji zbiorowej, wówczas podajemy
początek tytułu zakończony trzykropkiem i numer strony/stron, np.:
Rozwijanie zdolności…, s. 230–231.
W przypadku stron internetowych zawsze podajemy datę korzystania! (na końcu przypisu, po
przecinku, dodajemy [dostęp: 18.10.2009]). Datę korzystania ze stron internetowych
podajemy też w bibliografii i w podpisach ze źródłem pod ilustracjami.

Jednak prosimy o niekorzystanie ze stron internetowych
Zarówno pozycje bibliograficzne, jak i przypisy zakańczamy kropką.

ILUSTRACJE I WYKRESY
Zdjęcia i ilustracje powinny być w minimalnej rozdzielczości 150 dpi, optymalna to 300 dpi
(dotyczy także wszelkich materiałów zeskanowanych).
Wykresy i tabele należy wykonać w programach edytowalnych w Microsoft Office (np. Excel
lub Word).
W przypadku wykresów opracowywanych w innych programach należy zapisać każdy
oddzielnie jako TIF, BMP lub JPG w rozdzielczości minimum 300 dpi.
Wszelkie ilustracje i wykresy będą w druku czarno-białe, więc należy wziąć to pod uwagę
(np. wykresy, które mają wiele kolorów – w postaci czarno-białej mogą się okazać
nieczytelne).
Zdjęcia, rysunki, mapy, wykresy itp. powinny być ponumerowane, posiadać podpis oraz
podane źródło (jeżeli np. wykres jest własnego autorstwa, wtedy wystarczy pod nim umieścić
informację: Źródło: opracowanie własne.).

