
Warunki uczestnictwa w konferencji: 

Przesłanie zgłoszenia udziału do dnia 15 lipca 2015 r. na adres pocztowy: Katedra 

Pedagogiki Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. R. Ingardena 4, 30-060 

Kraków, z dopiskiem: Konferencja naukowa „Dobro i zło w wychowaniu dziecka” lub drogą 

elektroniczną na adres mailowy:  

dr Barbara Nawolska bnawol@up.krakow.pl  

Do karty zgłoszenia należy dołączyć streszczenie wystąpienia - około 10 wierszy (300 słów). 
 

Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł do dnia 30 września 2015 r. na numer 

konta podany w karcie zgłoszenia. Opłata konferencyjna pokrywa koszty publikacji, obiadu i 

materiałów promocyjnych dla uczestników, nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Noclegi 

należy rezerwować indywidualnie, pomocna strona internetowa www.booking.com/Krakow-

Hotele. 

Obrady będą prowadzone w formie wykładów, referatów i głosów w dyskusji. 

Pełny tekst artykułu o objętości do 30 000 znaków ze spacjami należy przesłać w terminie 

do 15 października 2015 r. na podane niżej adresy: 

dr Barbara Nawolska bnawol@up.krakow.pl - teksty w języku polskim 

mgr Urszula Dworska urszuladworska@gmail.com - teksty w językach innych niż polski 

Artykuł może być napisany w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Teksty zostaną 

wydrukowane w recenzowanej publikacji. 

Do artykułu należy dołączyć: 

Abstrakt w języku polskim (lub innym) 

Słowa kluczowe w języku polskim (lub innym) 

Abstrakt w języku angielskim (przetłumaczyć należy również tytuł) 

Słowa kluczowe w języku angielskim 

 
 

 

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej  

w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 

 

Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 
przedstawia komunikat II 

 
 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 
Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tropy edukacyjne 

 
 



 Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tropy edukacyjne 

 

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE 

 

 

Szanowni Państwo, 

dla usprawnienia procesu wydawniczego przedstawiamy wymagania edytorskie: 

 

Tytuły i śródtytuły zaznaczone boldem i wyróżnione wielkością czcionki (do 14 pkt.).  

Prosimy nie stosować podkreśleń w tekście.  

Tekst podstawowy składamy w programie Microsoft Word, podstawowy krój pisma: Times 

New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5, bez dzielenia 

wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń, wszystkie marginesy 2,5 cm.  

Cytowania i przywołania powinny być opatrzone informacją w postaci przypisu dolnego: 

autor, tytuł, miejsce i rok i wydania, strona: (W. Zieliński, O wychowaniu, Warszawa 2014, s. 

65). Dla oznaczenia cytowania prosimy stosować cudzysłów.  

Przypisy powinny być wstawiane automatycznie przez funkcję "wstaw przypis" przed 

znakiem interpunkcyjnym, bez dodatkowej spacji. 

 

BIBLIOGRAFIA – układ alfabetyczny, zapisy według poniższego wzoru.  

Monografie: Monografie: nazwisko i inicjał(y) imienia autora, tytuł wyróżniony kursywą, 

wydawnictwo, miasto rok wydania.  

Rozdział w opracowaniu zbiorowym: nazwisko i inicjał(y) imienia autora,  tytuł i podtytuł 

wyróżniony kursywą, (w:) tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora (redaktorów), 

wydawnictwo, miasto, rok wydania, zakres stron.  

Artykuł z czasopisma: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł wyróżniony kursywą, tytuł 

czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu lub zeszytu, zakres stron.  

Netografia: w przypadku e-booków, e-czasopism jak wyżej, z podaniem trybu dostępu (pełny 

link); w przypadku źródeł jak wyżej.  

Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13x19 cm.  

Tabele – wielkość czcionki 10 punktów.   

 

  

Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych zasad 

 

          

         

          Organizatorzy 


