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Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do publikacji 
 

1. Komitet organizacyjny konferencji przyjmuje wyłącznie teksty w wersji elektronicznej, 

zapisane w formatach .doc lub .docx. 

2. Objętość tekstu ok. 20 – 40 tys. znaków (+ bibliografia), wyjustowany, czcionka Times 

New Roman (12 pkt), odstęp między wersami (1,5), marginesy 2,5 cm z każdej strony. 

Wcięcie akapitowe na 1,25 cm. 

3. Przed tekstem, w lewym górnym rogu należy umieścić krótkie informacje o autorze: imię 

i nazwisko, afiliację oraz ORCID ID. 

4. Tytuł publikacji w języku polskim w języku polskim i angielskim (Times New Roman, 

pogrubiony 12 pkt, wyśrodkowany). 

5. Streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz ze słowami kluczowymi od 3 do 5) 

należy zamieścić pod tekstem przed bibliografią. 

6. Należy wprowadzić numerację stron. 

7. Przypisy należy wprowadzić czcionką Times New Roman (10 pkt).  

8. Dopuszczalne są następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji 

oraz dzieł, a także wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących 

przykłady, pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających 

wyróżnienia. 

9. Należy stosować wyłącznie cudzysłowy drukarskie. Niedopuszczalne jest tworzenie 

cudzysłowów z podwójnych przecinków i apostrofów. 

10. W celu oznaczenia myślników, łączników i pauz zakresowych należy wybrać  

z klawiatury znak -. Myślnik należy oddzielić z obu stron spacjami. W wyrazach 

złożonych (np. biało-czerwony, kulturowo-społeczny itp.) stosujemy łącznik (bez spacji).  

11. Źródła należy cytować w języku oryginału. Opuszczenia w cytowanym tekście należy 

oznaczyć trzema kropkami objętymi nawiasami klamrowymi. 

12. Rysunki i tabele należy włączyć do tekstu. Numeracja i podpis rysunku oraz ewentualne 

źródło należy umieścić pod rysunkiem jako odrębny akapit. Numerację i tytuł tabeli 
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należy umieścić nad tabelą, natomiast pod tabelą umieszczamy w pierwszej kolejności 

wszelkie do niej objaśnienia, a następnie źródło.  

13. Jeżeli autorzy zamierzają załączyć materiały graficzne (np. fotografie), wówczas należy 

przesłać je w odrębnym pliku. 

14. Zamieszczane tabele mogą być formatowane czcionką od 10 do 12 pkt; (format tytułu 

tabeli: Tabela 1. Tytuł). 

 
Przypisy 

1. W publikacji należy stosować przypisy dolne, czcionka Times New Roman (10 pkt), 

interlinia (1,0), wyjustowanie do lewej. Wszystkie przypisy kończą się kropką. 

2. Zapis pozycji literaturowych w przypisach musi być konsekwentny. Obowiązuje 

następujący układ: pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł (kursywą), wydawnictwo, 

miejsce i rok wydania, strony, na które się powołujemy lub je cytujemy, np.: 

1 
J. Kowalski, Historia Górnego Śląska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa  2008, s. 30-32. 

3. Opis bibliograficzny czasopisma obejmuje: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu 

(kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok wydania oraz zapisany cyframi 

arabskimi numer, zeszyt lub tom i strony, np.: 

2 
E. Balerzan, Polonisto, kim jesteś?, „Teksty Drugie” 1990, nr 5-6, s. 3. 

4. W sytuacji przywołania w tekście dzieła autora w przypisie powtórzonym należy 

stosować zapis z użyciem skrótów polskich: „dz. cyt.” i „tamże”,  np.:  

3 
J. Kowalski, dz. cyt., s. 40-50. lub J. Kowalski, Historia Górnego Śląska..., s. 40-50. 

4 
Tamże, s. 51. 

5. W opisie bibliograficznym tekstów opublikowanych w pracach zbiorowych po inicjale 

imienia i nazwisku autora oraz tytule przywołanego tekstu stawia się po przecinku [w:],  

a po nim tytuł opracowania zbiorowego (kursywą) oraz inicjał imienia i nazwisko 

redaktora, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz strony, np.: 

5 
S. Gajda, Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistyczna, [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. 

S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001, s. 50-51. 
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6. W przypadku przypisów dotyczących źródeł internetowych należy podać inicjał imienia 

autora, nazwisko, tytuł, dokładny adres dokumentu w sieci, datę dostępu, np.: 

6
 M. Bilewicz, Zdrowa tożsamość narodowa, https://www.kongresobywatelski.pl/idee-dla-polski-

kategoria/zdrowa-tozsamosc-narodowa/, dostęp z dnia 14. 05. 2018. 

7. W przypadku przypisów dotyczących aktów prawnych należy zastosować poniższy wzór: 

7
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

Dz. U. 2012, poz. 977. 

8. W przypadku przypisów ze źródeł zagranicznych, należy postępować zgodnie  

z poniższym wzorem: 

8
 L. Grossberg,  Introduction: Bringin” It All Back Home-Pedagogy and Cultural Studies, [in:] Between 

Borders. Pedagogy And The politics of Cultral Studies, ed. H.A. Giroux, P. McLaren, New York 1994, 

Routledge, s. 12-21. 
9. W przypadku przypisu ze źródła, które było tłumaczone na język polski należy 

zastosować poniższy wzór: 

9
 P.L. Berger, T. Luckmann,  Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum J. Niżnik, Warszawa 1983, PWN, 

s. 42. 

10. Bibliografię należy sporządzić zgodnie z następującą kolejnością: autor (nazwisko  

i inicjał imienia), tytuł (zapisany kursywą), przy monografiach (wydawnictwo, miejsce 

wydania i rok); przy pracach zbiorowych (tytuł opracowania zbiorowego(poprzedzony 

[w:]), inicjał imienia i nazwisko redaktora, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz 

strony)); przy czasopismach (tytuł czasopisma(w cudzysłowie), rok wydania, numer 

wydania oraz strony)). 

11. Jeżeli publikacja posiada numer DOI, prosimy o podanie go bezpośrednio po zapisie 

bibliograficznym danej pozycji. 

 


