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Redakcja przyjmuje materiały autorskie w wersji elektronicznej (plik .doc lub .docx).
Autor winien złożyć oświadczenie o oryginalności tekstu oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że
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Wymogi techniczne tekstów
Objętość tekstu: max. 0,5 arkusza wydawniczego (25 000 znaków ze spacjami, włączając bibliografię, rysunki,
tabele i wykresy); edytor tekstu: Word for Windows; tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5; akapit – 1 cm; marginesy – 2,5 cm; język publikacji: polski lub angielski.
Należy dołączyć: słowa kluczowe oraz streszczenie (150-200 wyrazów) w języku polskim i angielskim wraz
z nazwiskiem autora tłumaczenia; ułożoną w porządku alfabetycznym Bibliografię; krótką Notę o autorze zawierającą: aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz ORCID ID:
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
Autor powinien dostarczyć materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, tabele) w formie osobnych plików graficznych czarnobiałych lub w skali szarości. Do wszystkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele,
wykresy) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone tytuł i źródło.
Nie należy stosować przypisów dolnych, ich treść powinna zostać wprowadzona w tekst główny. W przypadkach koniecznych stosujemy przypisy końcowe.
Technika sporządzania przypisów i bibliografii
I. Dla przypisów śródtekstowych należy zastosować system cytowania Harvard (Harvard Citation System),
czyli podać w nawiasie nazwisko autora i rok publikacji oraz numery stron w przypadku dosłownych cytatów, np.:
Markowska-Manista i Dąbrowa (2016) wyróżniają następujące grupy uczniów odmiennych kulturowo
w polskim systemie oświatowym...
Nikitorowicz (2017) wskazuje, że współcześnie zauważalne jest tworzenie i uczestniczenie gatunku ludzkiego w trzech kulturach...
Lewowicki (2015) i Sobecki (2016) określają funkcje współczesnej edukacji międzykulturowej w zakresie...

„Połowa badanych nauczycieli nie była świadoma specyfiki szkoły na Łotwie jako szkoły pogranicza kultur”
(Urlińska i Jurzysta, 2016, s. 205).
II. Opracowując bibliografię, należy zastosować system sporządzania bibliografii Harvard (Harvard Referencing
System).
1. Monografie:
– autorska
Sobecki, M. 2016. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
– współautorska
Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E., Minczanowska, A. i Piechaczek-Ogierman G. 2016. Sfery życia
duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1. Przemiany wartości i celów
życiowych. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo
Adam Marszałek.
– praca zbiorowa
Lewowicki, T., Klajmon-Lech, U. i Różańska, A. red. 2016. Teoria i praktyka badań międzykulturowych.
Dylematy metodologiczne. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
2. Artykuły w czasopismach naukowych:
Nikitorowicz, J. 2017. Edukacja międzykulturowa w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji. Edukacja Międzykulturowa. 1 (6), ss. 19-35.
Markowska-Manista, U. i Dąbrowa, E. 2016. Uczeń jako Inny w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. Edukacja Międzykulturowa. 5, ss. 34-51.
3. Rozdziały w pracach zbiorowych:
Dyczewski, L. 2013. Tożsamość i patriotyzm. W: Nikitorowicz, J. red. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej
tożsamości kulturowej? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 173-189.
Lewowicki, T. 2015. Intercultural education – from assimilation to integration and multidimensional identity.
In: Kyuchukov, H., Lewowicki, T. and Ogrodzka-Mazur, E. eds. Intercultural education – concepts, practice, problems. Munich: LINCOM Academic Publishers, pp. 24-33.
III. Przy odsyłaniu do stron internetowych należy, po podaniu autora, tytułu artykułu, adresu internetowego,
podać też w nawiasie datę korzystania ze strony, np.:
Chrapkowska, L. 2009. Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa – cele, założenia, przykłady działań.
http://www.45minut.pl/publikacje/19011/ (6.06.2017).
IV. W przypisach nie podajemy godności, funkcji i tytułów autorów, np.: ks., prof., dr, itd., podajemy natomiast
tytuły: św., bł.
V. Jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, piszemy odpowiednio: bmw, brw, bmirw.
VI. W przypadkach nieopisanych w wymaganiach redakcyjnych zaleca się stosowanie Harvard Citation System
i Harvard Referencing System.
Szczegółowe informacje dla Autorów, procedura recenzowania tekstów oraz procedura wydawnicza znajdują się
na stronie internetowej czasopisma:
http://weinoe.new.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa
Kontakt z redakcją „Edukacji Międzykulturowej”
Sekretarz redakcji:
Anton Dragomiletskii  redakcja.em@gmail.com
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GUIDELINES FOR AUTHORS
The authors publishing in the journal "Intercultural Education" are obliged to fulfil the formal, content, and technical requirements.
The editors accept authors’ materials both in the electronic version (.doc or .docx files).
An author should place a statement of authenticity of the text and should confirm that the text has not been published earlier nor is it currently a subject of any other publishing procedure.
The publishing process involves ghostwriting and guest authorship procedure.
The editors do not return sent materials and stipulate the right to make formal changes and indispensable
abridgements.
The primary version of the text is its printed version.
The electronic version is published under the licence Open Access CC BY-NC-ND

Technical requirements for texts
Volume: max. 0.5 of an editorial sheet (25 000 characters with spaces, including bibliography, tables, and figures); word editing program: Word for Windows; body text: font Times New Roman 12 points, leading 1.5;
indention – 1 cm; margins – 2.5 cm; language: Polish or English.
The following should be attached: keywords and abstract (150-200 words) in Polish and English with the translator’s name; references in alphabetical arrangement; brief biographical note about the author, comprising: the
current and exact address for post correspondence, e-mail address and ORCID ID: https://orcid.org/XXXXXXXX-XXXX-XXXX.
The author should provide illustrative materials (photographs, figures, tables) as separate black-and-white or
grey-scale graphic files. All illustrative materials (photographs, figures, tables, diagrams) supplementing the
main text should comprise the title and the source.
Footnotes cannot be used, their contents should be incorporated into the text. In indispensable cases, endnotes
are allowed.

Citation and referencing
I. For citation in the text, the Harvard Citation System should be used – in brackets: the author’s/authors’
name/names and the year of publication, as well as page numbers in the case of exact quotations, e.g.:
Markowska-Manista and Dąbrowa (2016) distinguish in the Polish educational system the following groups
of culturally diversified learners...
Nikitorowicz (2017) indicates that what can be observed currently is the creation and participation of humanity in three cultures...
Lewowicki (2015) and Sobecki (2016) specify the functions of contemporary education in the field of...
“Half of the examined teachers were not aware of the specificity of school in Latvia as the school of cultural
borderland” (Urlińska and Jurzysta, 2016, p. 205).
II. For references (bibliography), the Harvard Referencing System should be used.
1. Monographs:
– authored
Sobecki, M. 2016. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
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– co-authored
Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E., Minczanowska, A. and Piechaczek-Ogierman G. 2016. Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1. Przemiany wartości i celów życiowych. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo
Adam Marszałek.
– edited work
Lewowicki, T., Klajmon-Lech, U. and Różańska, A. eds. 2016. Teoria i praktyka badań międzykulturowych.
Dylematy metodologiczne. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
2. Articles in scientific journals:
Nikitorowicz, J. 2017. Edukacja międzykulturowa w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji
i infrahumanizacji. Edukacja Międzykulturowa. 1 (6), pp. 19-35.
Markowska-Manista, U. and Dąbrowa, E. 2016. Uczeń jako Inny w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. Edukacja Międzykulturowa. 5, pp. 3451.
3. Chapters in edited works:
Dyczewski, L. 2013. Tożsamość i patriotyzm. In: Nikitorowicz, J. ed. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej
tożsamości kulturowej? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, pp. 173-189.
Lewowicki, T. 2015. Intercultural education – from assimilation to integration and multidimensional identity.
In: Kyuchukov, H., Lewowicki, T. and Ogrodzka-Mazur, E. eds. Intercultural education – concepts, practice, problems. Munich: LINCOM Academic Publishers, pp. 24-33.
III. As regards web references, after providing the author’s name, the title of the article, and the URL
address, the access date should be provided in brackets, e.g.:
Chrapkowska, L. 2009. Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa – cele, założenia, przykłady działań.
http://www.45minut.pl/publikacje/19011/ (6.06.2017).
IV. In references, the titles, functions, and distinctions of the authors (e.g. Father, Rev., Prof.) should not be
provided, except for the titles: Saint and Blessed.
V. If the publication contains no date or year of issue, the following should be written, respectively: no date, no
year, no date and year.
VI. In the cases not regulated in these guidelines, the editors recommend the use of the Harvard Citation System
and Harvard Referencing System.
The detailed information for authors, the reviewing and editorial procedure can be found on the journal website:
http://weinoe.new.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa

Contact:
Assistant Editor:
Anton Dragomiletskii  redakcja.em@gmail.com
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