Szanowni Państwo,
Przypominając o terminie nadsyłania tekstów do 31.10.2014r. uprzejmie proszę o zastosowanie się do
niniejszych wskazówek edytorskich.
1. tekst artykułu proszę dostarczyć jako dokument MS Word.doc lub docx (to oznacza, że nie może być
zapisany jako .odt, gdyż wydawnictwa najczęściej nie dysponują wersją Open Office)
2. tekst proszę dostarczyć do organizatora konferencji w wersji elektronicznej na płycie CD lub mailem na
adres podany w komunikacie nr 1 konferencja.spoleczenstwo@wp.pl i w dwóch egzemplarzach
drukowanych na adres Katedra Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ul. Ks. Feliksa Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn
3. przesłane pliki, a także przekazane teksty proszę podpisać imieniem i nazwiskiem autora/ów
4. proszę do każdego tekstu zamieścić krótkie streszczenie (do 250 wyrazów) oraz słowa kluczowe (do 10
słów), w języku polskim i angielskim
5. proszę ograniczyć się do 20 stron maszynopisu (z bibliografią i streszczeniem dopuszcza się
maksymalnie do 22 stron tekstu) = 40.000 znaków ze spacjami
Uwaga: teksty dłuższe będą zwracane Autorom
6. ustawienie strony: marginesy lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm
7. czcionka: Times New Roman, 12 pkt, odstęp między wersami (interlinia) 1,5
8. przed tekstem, po lewej: imię i nazwisko, w następnym wersie (pod spodem) wytłuszczony tytuł (proszę
nie wyśrodkowywać)
9. tytuł oraz śródtytuły proszę wyboldować (tłustym drukiem)
10. akapity: przy pomocy tabulatora
11. proszę zwracać uwagę na prawidłowe stosowanie spacji
12. proszę nie stosować przeniesień
13. pomiędzy akapitami proszę nie stosować odstępów
14. proszę nie stosować tzw. „miękkich enterów”
15. przypisy proszę robić za pomocą automatycznej funkcji w Wordzie (Odwołanie – Wstaw przypis dolny)
16. przypisy proszę umieszczać u dołu strony (czyli tzw. przypisy dolne): czcionka Times New Roman, 10
pkt., odstęp między wersami 1,
17. cytaty w tekście proszę pisać w cudzysłowie, bez kursywy, tą sama czcionką, co cały tekst, proszę nie
wyróżniać oddzielnym wersem
18. tytuły cytowanych w tekście publikacji, proszę pisać kursywą zarówno w przypisie, jak i bibliografii
19. przypisy wg wzoru:
Domański H., Sprawiedliwe nierówności zarobków. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s.180.
Borkowska S., (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 2000.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Minimum egzystencji, „Polityka Społeczna” 1995, nr 8, s. 2–7.
Stepulak M.Z., Religijność rodziny w Polsce powojennej, [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań
społeczno-kulturowych, Gorbaniuk J., Parysiewicz B., (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s.141.
Zasztowt K., Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12
sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji
_porozumien_Sarkozy.html, [dostęp: 10.12.2009].
20. proszę stosować polskie skróty w przypisach i bibliografii – dz. cyt., tamże, tegoż, tejże lub np. P.Nowak,
1999, s. 131
21. na końcu tekstu proszę dołączyć bibliografię, numerowaną alfabetycznie od nazwiska autora.
22. adresy internetowe podajemy na końcu bibliografii z datą dostępu do strony podaną w nawiasach
kwadratowych.
Strony internetowe
http://europa.eu.int/newcronos, [dostęp 3.01.2006]
http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,23598.html, [dostęp 28.10.2006]
Uznaję, że nadesłane artykuły po ewentualnej korekcie autorskiej dokonanej przez Autorów tekstu/ów po
recenzji, będą wersją ostateczną przeznaczoną do opracowania redakcyjnego i publikacji. Właściwe
przygotowanie tekstów stanowi gwarancję wydania monografii w założonym przez organizatorów terminie.
Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tekstów do publikacji, uwzględniając opinie
recenzentów.Za wygłoszone referaty oraz za ich druk, autorzy nie otrzymają wynagrodzenia. Materiały
pokonferencyjne w 1 egz., dla uczestników konferencji, są bezpłatne.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwzględnienie powyższych zapisów w Państwa tekstach.
Lidia Domańska

