WYMOGI EDYTORSKIE
MS WORD, CZCIONKA – TIMES NEW ROMAN, ODSTĘP POJEDYNCZY
OBJĘTOŚĆ REFERATU – do 40.000 znaków.
Prosimy nie stosować pogrubień, podkreśleń i innych wyróŜnień w tekście zasadniczym.
Format strony - B5 (ISO) (kolumna zadruku: 12,6 cm x 19 cm - naleŜy to obowiązkowo uwzględnić
przy tabelach, tablicach i rysunkach)
Prosimy o przygotowanie artykułu w układzie:
Imię i nazwisko autora (ów) – 11 pkt., wyrównanie do lewej
Afiliacja autora (ów) – 11 pkt., wyrównanie do lewej, 3 linie tekstu odstępu (11 pkt.)

TYTUŁ ARTYKUŁU – 14 PKT., WERSALIKI, POGRUBIONE,
WYRÓWNANIE DO LEWEJ, 3 LINIE TEKSTU ODSTĘPU (11 pkt.)

Tekst artykułu – 11 pkt., wyjustowany, wcięcie na początku kaŜdego akapitu 0,5 cm.
W opracowaniu powinny być wydzielone części składowe, w tym: wstęp z jasno
sformułowanym celem, rozdział(y) zawierający(e) wyniki badań z tytułami odzwierciedlającymi
ich zawartość, zakończenie.
Śródtytuły – 11 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej, nienumerowane.
Odwołania do literatury – w tekście według: [inicjał imienia autora, nazwisko autora, rok
wydania, s. ...]. W przypadku kilku pozycji, do których odnosi się odwołanie, naleŜy oddzielić je
średnikiem.
Rysunki powinny być wkomponowane w tekst, w formacie, który umoŜliwia edycję obiektu.
Tabele i tablice naleŜy opatrzyć tytułami i numerami porządkowymi oraz źródłami
umieszczonymi pod nimi. Tekst w tabeli, tytuł tabeli, źródło tabeli – 10 pkt., tytuły tabel i tablic
pogrubione.
Tytuły tabel i tablic naleŜy umieszczać nad nimi, natomiast pogrubione tytuły rysunków
bezpośrednio pod nimi, bez kropki na końcu.
Podając źródła tabel, tablic i rysunków, naleŜy wyraźnie wskazywać, na jakiej podstawie lub z
czyjej inspiracji one powstały.
Wyliczanie od myślników (-), numerowanie - cyfry arabskie (1, 2, 3...), wcięcie 0,5 cm.
Bibliografia (łącznie z bibliografią elektroniczną) – 10 pkt., wyrównanie do lewej w formacie:
− w odniesieniu do pozycji ksiąŜkowych: nazwisko autora i inicjały imion, (rok wydania), tytuł ksiąŜki, wydawcę,
miejsce wydania;
− w odniesieniu do opracowań zwartych zbiorowych: nazwisko i inicjały imion autora, (rok wydania), tytuł
opracowania, [w:] nazwisko i inicjały imion redaktora (red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawcę, miejsce wydania;
− w odniesieniu do artykułów w czasopismach: nazwisko i inicjały imion autora, (rok wydania), tytuł artykułu,
„nazwa czasopisma” numer;
− w odniesieniu do adresów internetowych: data dostępu do strony podana w nawiasach kwadratowych.

Słowa kluczowe (około 5)
Streszczenie w języku polskim (15-20 wierszy)
Tytuł i streszczenie w języku angielskim (15-20 wierszy)

