
Informacje dla autorów 

 

Autorzy zamierzający opublikować swój tekst w „Edukacji Otwartej” powinni na adres 

redakcji dostarczyć tekst w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub docx. Tekst 

powinien spełniać wymagania wymienione poniżej, których respektowanie ułatwi proces redakcyjny. 

 Tekst powinien liczyć maksymalnie 30 stron formatu A4 , czcionka (Times New Roman) 

tekstu głównego 12 punktów, interlinia 1.5 wiersza. 

 Przypisy powinny być zamieszczone na dole strony, czcionka tekstu przypisu (Times New 

Roman) 10 punktów, interlinia 1 wiersz. 

 Przypisy odwołujące się do książek pojedynczych autorów powinny zawierać: inicjał imienia i 

nazwisko autora/autorów, tytuł książki (kursywa), wydawnictwo, miejsce i rok wydania, 

stronę, np. 

Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”, Warszawa 2000, s. 

30. 

E. Putkiewicz, K. E. Sielawa-Kolbowska, A. Wilkomirska, M. Zahorska, Nauczyciele wobec 

reform edukacji. Raport z badań, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 25. 

 W przypadku powoływania się na tekst w opracowaniu  zbiorowym powinien on zawierać: 

inicjał imienia i nazwisko autora wewnętrznego opracowania, tytuł wewnętrznego 

opracowania (kursywą), tytuł książki, w której został  on umieszczony (kursywą), inicjał 

imienia i nazwisko redaktora, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, stronę, np. 

B. Szatur-Jaworska,  W: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie T. 

Pilch, I. Lepalczyk (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995, s. 106. 

 Przypisy odwołujące się do pracy zbiorowej, gdzie nie wyszczególniono autorów 

poszczególnych rozdziałów powinny być przygotowane w następujący sposób: 

W. Lenart (red.), Jak znaleźć się w kręgu edukacji ekologicznej? Regionalne Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock 1998, s. 15. 

 W przypadku czasopisma przypis  powinien mieć następującą formę: 

K. Denek, Czego pilnie potrzebuje nasza edukacja? „Nowa Szkoła”, nr 6, s. 20. 

 W przypadku gazety codziennej przypis  powinien mieć następującą formę: 

R. Siewiorek, Ciało 2.0: tak zabijemy starość, „Gazeta Wyborcza”, 26-27 stycznia 2013, s. 24. 

 W przypadku dokumentów, przypis powinien mieć formę: 

Ustawa z dnia 7 września 1991, O systemie oświaty, Dziennik Ustaw z 1991, nr 95, poz. 425. 

 Jeśli w kolejnym przypisie chcemy się odnieść do tej samej publikacji należy zastosować, np.: 

Tamże, s 12. 

 Artykuł powinien zawierać na końcu bibliografię ułożoną w porządku alfabetycznym, np. 



Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 

Lewowicki T., Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo 

Edukacyjne „Żak”, Warszawa 1997. 

Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995. 

 Bibliografia w pierwszej kolejności powinna zawierać wykaz monografii i druków zwartych, 

następnie być uzupełniona o zestawienie czasopism i stron www. 

 W przypadku recenzowanego artykułu / publikacji należy podać nazwisko i imię autora 

recenzowanej książki, tytuł publikacji / książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz 

liczbę stron. 

 Do artkułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim oraz kilka słów 

kluczowych w języku polskim i angielskim zamieszczone na początku artykułu. 

 Do artykułu należy dołączyć krótką informację o autorze. 

 

 


