Wskazówki dla referentów:
Tekst przeznaczony do wygłoszenia podczas konferencji nie powinien przekraczać 15 minut, tj. 5 kartek
znormalizowanego maszynopisu (interlinia 1,5; 1800 znaków ze spacjami na stronę maszynopisu).
Artykuły przeznaczone do publikacji prosimy składać do 15 grudnia 2018 r. Przekroczenie tego terminu
oznaczać będzie, że Autor zrezygnował z publikacji.
Tekst przeznaczony do publikacji prosimy kierować w formie elektronicznej pod adres:
tomasz.mielczarek@ujk.kielce.pl
Artykuł nie powinien przekraczać 21 000 znaków łącznie ze spacjami.
Tekst winien zawierać:


















imię i nazwisko autora
miejsce pracy (uczelnia, instytut),
adres poczty elektronicznej
tytuł,
umieszczony pod tytułem abstrakt (objętość maksymalnie do 900 znaków) wraz ze słowami kluczowymi –
czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza, pierwszy werset z wcięciem. Zachować od dołu odstęp od tekstu,
bibliografię – zamieszczamy tu wszystkie źródła, na które powołujemy się w treści artykułu. Oddzielnie
podajemy publikacje drukowane, oddzielnie źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne
porządkujemy alfabetycznie.
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *docx, czcionką Times New Roman
CE, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy,
streszczenia, motto, bibliografia pisane czcionką 10 pkt, interlinia 1,0. Nie należy formatować tekstu.
Stosujemy przypisy dolne.
Tytuły czasopism, konferencji, wystaw, itp. powinny być podawane w cudzysłowie. Tytuły książek,
artykułów, rozdziałów, filmów, programów telewizyjnych, gier komputerowych, itp. należy podawać
kursywą. Nazwy stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowu. Pełne nazwy
partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych i witryn piszemy dużymi literami, czcionka
prosta.
Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane i posiadać tytuły, a autorzy
powinni odnosić się w tekście do ich numerów. Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami
ilustrującymi. W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw. (Każda tabela i rycina jest równoważna
1000 znaków).
W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce należy pisać kursywą.
Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie należy oznaczać znakiem
>...<.
Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym w cudzysłowie i opatrzonym przypisem,
czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.

Nadesłane prace podlegają recenzji. Prace zyskujące dwie negatywne recenzje nie będą kierowane do
dalszych prac redakcyjnych.

