
   

              

Wymogi edytorskie zamieszczenia artykułu publikacji konferencji  

„Z Pudełkiem Życia Bezpieczniej”. Nowa forma wsparcia osób starszych, 

niepełnosprawnych  i samotnych z terenu miasta Kościana 

UWAGI OGÓLNE: 

 Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie elektronicznej na 

adres: kis@ops.koscian.pl do dnia 4 kwietnia 2018 roku.  

 Podane teksty muszą spełniać podane wymogi edytorskie. Wyłącznie teksty 

spełniające podane wymagania edytorskie będą brane pod uwagę do opublikowania  

w skrypcie.  

 Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 2 stron A4.  

 Przesłany tekst powinien być kompletny, tzn. posiadać: 

- imię i nazwisko autora/autorów; 

- nazwa reprezentowanej instytucji wraz z danymi teleadresowymi; 

- tytuł publikacji; 

- słowa klucze (5 najważniejszych słów) 

- część zasadniczą – tekst; 

- bibliografię  

UWAGI TECHNICZNE: 

Format pliku: 

 tekst artykułu powinien być zapisany w programie Microsoft Word w formacie 

możliwym do edycji (Windows 97 lub nowszym). 

Parametry tekstu: 

 czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów; 

 tekst wyjustowany; 

 interlinia 1,5; 

 format arkusza A4; 

 bez numeracji stron; 

 wyliczenia należy prowadzić od kropek. 

Tabele, rysunki, schematy, wykresy: 

 powinny być zapowiedziane w tekście; 

 powinny być kolejno numerowane. 

Przywołania w tekście: 

 cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich 

źródło wskazane w odpowiednim przypisie; 

 omijając fragment tekstu w cytowaniu należy zastosować znak: […] 

Przypisy: 

W przypisach należy zachować następującą kolejność: 
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 inicjał imienia (imion) i nazwisko autora (-ów). Jeżeli liczba autorów nie przekracza 

trzech, podaje się wszystkie nazwiska, jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy 

zacytować trzech i dodać „i in.”; 

 tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym); 

 przypis powinien mieć następujący wzór: inicjał imienia i nazwisko autora data w 

nawiasie okrągłym, tytuł książki, miasto, skrót s. i numery strony.  

 jeśli praca jest częścią książki zbiorowej, należy zastosować powyższy zapis  

i wykorzystać skrót [w:] następnie podać  inicjały i nazwisko redaktora, pismem 

pochyłym tytuł książki,  miejsce wydania, wydawnictwo (opcjonalnie), rok, numer 

strony; 

 jeśli praca jest artykułem w czasopiśmie, należy zastosować zapis: inicjał imienia  

i nazwisko autora, tytuł pracy w pełnym brzmieniu kursywą (pismem pochyłym), tytuł 

czasopisma pismem prostym, w cudzysłowie, rok, tom, numer strony; 

 należy zastosować przypisy dolne automatycznie numerowane; 

 parametry: czcionka Times New Roman, wielkość 10 punktów, interlinia 1, tekst 

wyjustowany; 

 w przypadku odwołania się do stron internetowych po adresie strony należy podać  

w nawiasie okrągłym datę dostępu.  

Przykłady przypisów: 

1. B. Bartosz, E. Błażej (1995), O doświadczeniu bezdomności, Warszawa,  s. 11-12. 

2. J. Florczak (1998), Bezdomni w Polsce. Działalność Towarzystwa Pomocy im.  

A. Chmielewskiego, [w] A. Kotlarska-Michalska, Psychospołeczne aspekty bezdomności, [w:] 

J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, 

Poznań.  

3. A. Przymeński (2008), Aktualny stan bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno-społeczny, 

[w:] M. Dębski, K. Stachura, Oblicza bezdomności, Gdańsk, s. 18. 

4. B. Szatur-Jaworska (2002),  Starzenie się ludności Polski – wyzwania dla polityki 

społecznej, „Gerontologia Polska”, nr 10 t. 4. 

5. M. Zabrzewski (2006), Już nie lobbing, ale ageizm, http://biznes.interia.pl/wiadomosci-

dnia/news/juz-nie-mobbing-ale-ageizm,8138140 (dostęp: 1.02.2012). 

6. Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.) (2005), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać 

respondentów do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa.  

Bibliografia: 

 powinna zawierać jedynie te pozycje, które były wykorzystane w artykule; 

 pozycje w bibliografii należy umieścić w porządku alfabetycznym według nazwisk 

autorów poszczególnych pozycji.  

 


