Zasady przygotowania tekstu
1. Teksty powinny być zapisane w formacie doc z zastosowaniem następujących zasad:
• czcionka – Calibri,
• rozmiar czcionki – 12 pkt,
• interlinia pojedyncza,
• format A4,
• marginesy standardowe (2,5 cm),
• akapity zaznaczone wcięciem 1,25 cm,
• punktowanie i numerowanie należy wstawiać automatycznie,
• tekst wyjustowany.
2. Tytuły referatów powinny być zapisane czcionką o rozmiarze 18 pkt, wyśrodkowane i
pogrubione.
3. Prosimy nie stosować dodatkowego formatowania w postaci kolumn, śródtytułów,
przenoszenia wyrazów, tworzenia sekcji, podziałów i numerowania stron.
4. Tekst powinien mieć objętość ok. 6-17 stron.
5. Imię i nazwisko autora powinno znajdować się nad tytułem referatu i być wyrównane do
lewej strony. W przypisie dolnym utworzonym do nazwiska powinny być zamieszczone dane
o autorze w następującym formacie: tytuł naukowy imię i nazwisko, pełna nazwa instytucji,
e-mail: adres e-mail
6. Ilustracje, tabele, rysunki i wykresy powinny :
• być przygotowane do druku czarno-białego, umieszczone w tekście i oznaczone
skrótem: rys., tab.;
• być ponumerowane odrębnie dla rysunków i tabel;
• być zatytułowane – tytuł umieszczony nad ilustracją i wyśrodkowany;
• zawierać wskazanie źródła informacji podane w taki sam sposób, jak dla bibliografii
załącznikowej lub informację – opracowanie własne; wskazanie źródła powinno być
zamieszczone pod ilustracją , wyśrodkowane i zapisane czcionką o rozmiarze 10 pkt.
7. Pliki graficzne (jpg, tif, bmp) należy dołączyć do publikacji w oryginalnych formatach
nadających się do edycji (obróbki).
8. Daty oraz wielkości wyrażone cyframi powinny być zapisywane według następującego
schematu: lata osiemdziesiąte XX w., 15 tys., 2010 r.
9. Przypisy merytoryczne powinny być wstawiane na dole strony. Natomiast przypisy
bibliograficzne powinny znajdować się w tekście głównym w formacie:
[nr pozycji bibliograficznej, nr cytowanej strony; kolejne pozycje bibliograficzne] np. [5, s. 13]
lub [4, s. 7; 12; 2, s. 78].

10. Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu referatu, numerowana i szeregowana w
porządku alfabetycznym. Wykonana wg poniższych zasad:
wydawnictwa zwarte
PILCH Tadeusz, BAUMAN Teresa. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i
jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 2001. ISBN 83-88149-69-5.
KLUS-STAŃSKA Dorota (red.). Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa: Wydaw. Akademickie
„Żak”, 2008. ISBN 978-83-89501-95-0.
artykuł w wydawnictwie zwartym
SOSIŃSKA-KALATA Barbara. Etyka w nauce o informacji. In BANACKA Marianna (red.). Nauka
o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s.
126-150. ISBN 83-89316-17-X.
artykuł w wydawnictwie ciągłym
KOSMALSKA Beata. Problematyka relacji dziecko i telewizja. Studia i Badania Naukowe. 2008,
nr 2, s. 27-42. ISSN 1897-2829.
dokument elektroniczny
KARNOWSKI Marcin. Kształcenie biblioterapeutów w Polsce. Biuletyn EBIB. 2013, nr 1(137).
Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/92/186. Stan z dnia
18.03.2014.

