
Instrukcja wydawnicza dotycząca zgłaszanych tekstów  

do czasopisma „Edumyśli” 

 

• Teksty powinny zostać przesłane do redakcji w formacie: doc, docx., odt lub rtf. 

• Redakcja przyjmuje propozycje tekstów o objętości nieprzekraczającej 19200 znaków 

ze spacjami i przypisami).  

• Do każdego tekstu powinna zostać dołączona, jeżeli występuje cytowanie, bibliografia 

załącznikowa. 

• Do artykułu powinny zostać dołączone: informacja o autorze o objętości 200–300 znaków 

ze spacjami, streszczenie o objętości około 1 tys. znaków. 

• Formatowanie: 

Tekst – marginesy: 2,5 cm; czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 12 (chyba, że 

będzie wskazany inny rozmiar); odstępy: 1,5 (chyba, że będzie wskazana inna wartość); 

wyrównanie: do lewej. 

Przypisy końcowe – wielkość czcionki: 10; odstępy: 1.  

• Kolejność poszczególnych elementów:  

o Informacje o afiliacji (pełnej nazwie instytucji) i adresie e-mail autora. 

o Streszczenie. 

o Autor (autorzy). 

o Tytuł: pogrubienie – maksymalnie 65 znaków ze spacjami. 

o Lead: maksymalnie 250 znaków ze spacjami. 

o Treść artykułu. 

o Przypisy końcowe. 

o Bibliografia załącznikowa. 

o Imię i nazwisko autora 1. 

o Nota biograficzna autora 1. 

o Imię i nazwisko autora 2. 

o Nota biograficzna autora 2. 

• Ilustracje powinny zostać przesłane do redakcji w formacie: .jpg/.jpeg, .tif/.tiff lub .png w 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi.  

• Tytuły opublikowanych prac piszemy w tekście i w przypisach czcionką pochyłą. 

• Tytuły czasopism w tekście zaznaczamy za pomocą cudzysłowu. 

• Cytaty, zarówno w tekście, jak i w przypisach, zaznaczamy za pomocą cudzysłowu. 



• Daty w tekście zapisujemy według zasady: dzień i rok cyfrowo, miesiąc słownie. W przypadku 

dat w przypisach wszystko zapisujemy cyframi arabskimi oddzielając poszczególne elementy 

kropkami. 

• Opis bibliograficzny książki: nazwa autora (pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko), tytuł 

kursywą, miejsce i rok wydania (bez numeracji i wypunktowania). 

G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 2014, s. 185. 

• Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej: pomiędzy tytułem artykułu/rozdziału/źródła 

a tomu piszemy po przecinku [w:]. Nazwisko redaktora podajemy odmienione poprzedzone 

skrótem pod red. pierwszą literą imienia lub imion. 

K. Kiermasz, Nie myśl, że książki znikną – o wpływie lektur na życie człowieka, [w:] Bliżej domu – 

dziedzictwo południowo-wschodniej Wielkopolski. Wybór scenariuszy zajęć, pod red. P. Molendy, 

Kalisz 2017, s. 43–49. 

• Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie lub gazecie; nazwa autora artykułu, tytuł artykułu 

kursywą, tytuł czasopisma prostą czcionką w cudzysłowie, rok wydania, numer lub zeszyt. 

W. Górny, Na tropach „znaku rozmowy”, „Poradnik Językowy” 1961, z. 1. 

• Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego: nazwa autora, tytuł, typ nośnika, wersja, 

miejsce wydania, rok wydania, data aktualizacji/nowelizacji, data dostępu i źródło 

dokumentu (obowiązkowo w dokumentach online). 

P. Molenda, Mickiewicza benedyktyńskie drogi, „Edumyśli” [online], 2020 [dostęp: 10.08.2020]. 

Dostępny: <https://odn.kalisz.pl/wp-content/uploads/2020/05/edumysli-nr-03-exit.pdf>. 

• Sporządzając bibliografię załącznikową na końcu artykułu, postępujemy według zasad 

analogicznych do cytowania w przypisach, przy czym na początku podajemy jego nazwisko, 

a przy artykułach i innych tekstach niesamoistnych wydawniczo podajemy zakres stron. 

  

 


