
Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja pt. 

Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności 

doświadczenia edukacyjnego, społecznego, kulturowego 

____________________________________________________ 

 
 

Wymagania redakcyjne1 

 

1. Tekst powinien posiadać następującą strukturę: 

• wprowadzenie; 

• kolejne partie tekstu wyróżnione podtytułami; 

• podsumowanie; 

• bibliografia. 

2. Przygotowując tekst prosimy o uwzględnienie następujących wymagań edytorskich: 

• 30 wierszy na stronie; 

• około 60 miejsc znakowych w wierszu; 

• czcionka 12 Times New Roman; 

• interlinia 1,5; 

• margines z lewej strony 3,5 cm; 

• brak formatowania tekstu; 

• brak grafiki smart art.; 

• plik zapisany jako *doc lub *docx. 

3. W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy. 

4. Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony, zgodnie z poniższymi wzorami: 

• J. Gara, Człowiek i wychowanie. Implikacje pedagogiczne antropologii 

filozoficznej Maxa Schelera oraz analogie z wybranymi koncepcjami 

psychologicznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, Warszawa 2007, s. 153. 

• T.T. Brzozowski, Problem uznania na poziomie dialogu: Perspektywa 

ontologiczna. w: D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Nauczyciele 

dialogu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 37. 

• D. Jankowska, Proces kształcenia pedagogicznego w rozumieniu studentów 

pedagogiki uczelni państwowych, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 2010 nr 3 

(217), s. 121. 

                                                           
1 Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: http://sztw.chat.edu.pl/ 
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• E. Zawadzka, Podmiotowość w interakcjach wychowawczych: próba 

odnalezienia istoty pojęcia wśród sloganów pluralistycznej rzeczywistości XXI 

wieku. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kultura_i_Wychowanie/Kultura 

_i_Wychowanie-r2013-t5/Kultura_i_Wychowanie-r2013-t5-s121-132/Kultura 

_i_Wychowanie -r2013-t5-s121-132.pdf, z dn. 3.04.2017. 

5. Bibliografię prosimy sporządzać zgodnie z poniższymi wzorami: 

• Gara J., Refleksyjna problematyzacja tego, co filozoficzne w tym, co 

pedagogiczne oraz o tego, co pedagogiczne w tym, co filozoficzne, w: 

„Kwartalnik Pedagogiczny, 2017 nr 1, s. 61-78. 

• Gielarowska D., Asystenci nauczycielami akademickimi, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1991. 

• Milerski B., Pedagogika dialogu: filozoficzne inspiracje i perspektywy, w: 

E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu: Dialog warunkiem 

rozwoju osobowego i społecznego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 

Warszawa 2009, s. 27-39. 

• Pedagogika dialogu: dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, red. D. 

Jankowska, M. Grzelak-Klus, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

Warszawa 2016. 

• Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać imię i nazwisko autora 

i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także 

datę dostępu, np. Zamarian A., Strutyńska E., Edukacja tanatologiczna w 

świetle badań opinii studentów. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_ 

z_Teorii_Wychowania_polrocznik_Zespolu_Teorii_Wychowania_Komitetu_

Nauk_Pedagogicznych_PAN/Studia_z_Teorii_Wychowania_polrocznik_Zes

polu_Teorii_Wychowania_Komitetu_Nauk_Pedagogicznych_PAN-r2014-t5-

n1_(8)/Studia_z_Teorii_Wychowania_polrocznik_Zespolu_Teorii_Wychowa

nia_Komitetu_Nauk_Pedagogicznych_PAN-r2014-t5-n1_(8)-s133-

154/Studia_z_Teorii_Wychowania_polrocznik_Zespolu_Teorii_Wychowania

_Komitetu_Nauk_Pedagogicznych_PAN-r2014-t5-n1_(8)-s133-154.pdf, z dn. 

3.04.2017. 
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6. Wszystkie tabele i ryciny proszę numerować kolejno, stosując odrębną numerację dla 

rycin i tabel. W tekście należy umieścić tylko odnośnik, w którym miejscu dana tabela 

lub rycina powinna się znajdować, a je same zamieścić na końcu tekstu. Każda z tabel 

lub rycin musi mieć podpis lub nagłówek. 

7. Każdy artykuł powinien być uzupełniony o następujące dane: 

• nazwisko i imię autora/autorów; 

• miejsce zatrudnienia wszystkich autorów, adres e-mail i do korespondencji 

autora, który będzie prowadził korespondencję dotyczącą publikacji oraz 

oświadczenie o procentowym udziale każdego z autorów w powstaniu tekstu; 

• krótka nota o autorze/autorach (na osobnej kartce); 

• tytuł artykułu w języku publikacji oraz w języku angielskim; 

• streszczenie w języku polskim i angielskim (około 20 wierszy łącznie z tytułem 

artykułu); 

• słowa kluczowe w języku angielskim oraz właściwym dla publikacji. 

8. Po przyjęciu artykułu do druku z autorem/autorami zostanie podpisana umowa 

wydawnicza. 

9. Przesłany artykuł traktowany jest jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje 

pełnią praw. Jeśli autor publikował go wcześniej, musi opatrzyć swój tekst stosownym 

przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji. 

 


