
Wyciąg z wytycznych dla autorów artykułów do kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” 

Prosimy autorów, aby stosowali się ściśle do wytycznych. W przeciwnym razie redakcja 

zastrzega sobie prawo do odesłania artykułu w celu uzupełnienia braków. 

Uwagi ogólne. Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski i osobistą 

satysfakcję z wykonanego dzieła. Artykuł, w formie dostarczonej do redakcji, nie mógł być 

wcześniej publikowany w innym periodyku. Na łamach „Społeczeństwa i Rodziny” 

zamieszczane są artykuły w języku polskim bądź angielskim. Artykuł przesyłamy na adres 

sir@kul.lublin.pl lub przekazujemy osobiście redaktorowi prowadzącemu. 

Struktura . Dostarczony materiał winien składać się z pięciu segmentów: 1) tekst 

zasadniczy; 2) bibliografia; 3) streszczenie; 4) nota o autorze; 5) tytuł w języku angielskim. 

Uwagi edytorskie. Odstęp między wersami: 1,5 p. (tekst zasadniczy) i 1,0 p. (przypisy); 

typ czcionki: Times New Roman; wielkość czcionki: 12 p. (tekst zasadniczy), 11 p. 

(bibliografia, streszczenie i notka o autorze), 10 p. (przypisy i tabele); margines dokumentu: 

2,5 cm. Tytuły czasopism przywołujemy w cudzysłowie. Tak samo oznaczamy cytaty. Na 

oznaczenie tytułów książek i artykułów stosujemy kursywę. W tekście głównym imiona 

przywoływanych osób zapisujemy w całości (w przypadku podwójnych imion: pierwsze 

zapisujemy w całości, drugie – inicjałem); w przypisach imiona autorów zapisujemy 

inicjałem. Nie dokonujemy w ogóle zaakcentowania w tekście, tj. nie stosujemy 

r o z s t r z e l e n i a  w y r a z ó w ,  podkreślenia i boldu. Stosujemy przypisy dolne. Przykład: 

1 A. Szostek, Natura, rozum, wolność, Rzym 1990, s. 15. 
1 M. Furmanek, Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, w: S. Juszczyk (red.), Edukacja 

medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003, s. 47-48. 
1 K. Murawski, Wolność jednostki w społeczeństwie informacyjnym, „Ethos” 2005, nr 1-2 (69-70), s. 132. 
1 Zob. M. Dąbrowski, Wybór rozwiązań w e-edukacji, http://www.e-mentor.edu.pl/a96 (20 maja 2007). 

Bibliografia . Ujmujemy w niej wszystkie źródła, na które powołujemy się w treści 

artykułu. Poszczególne pozycje szeregujemy alfabetycznie. 

Streszczenia. Winny być dwa: pierwsze w języku polskim, a drugie – w angielskim. Oba 

napisane poprawną polszczyzną i angielszczyzną. Do recenzji nie dołączamy streszczenia. 

Nota o autorze. Należy podać następujące dane: 1) imię, nazwisko, stopień/tytuł 

naukowy; 2) afiliacja; 3) główne dziedziny działalności naukowej; 4) adres e-mail. W 

przypadku autorów spoza WZNoS KUL prosimy dodatkowo o adres i numer telefonu. 

Na stronie www.kul.lublin.pl/files/33/SiR.doc dostępna jest pełna wersja wytycznych. 


