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Informacje około-tekstowe, które należy uzupełnić i przesłać  
w niniejszym pliku wraz z przesłanym artykułem 

 
Poniższa formatka służy do uzupełnienia informacji około-tekstowych przez autorów 

tekstów nadsyłanych do opublikowania w kwartalniku „Dyskurs & Dialog”. Prosimy, aby 

ten dokument – uzupełniony o niezbędne informacje – przesyłać wraz z artykułem  

w osobnym pliku. Prosimy nie umieszczać tych informacji w pliku z artykułem.  

Z góry dziękujemy! 

Proponowany tytuł artykułu (po polsku)*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proponowany tytuł artykułu (po angielsku)*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerowany dział czasopisma, w którym artykuł ma zostać opublikowany* 
(podkreślić właściwy): 

 Socjologia Obywatelska 

 Analizy Dyskursu Medialnego 

 SMART – Senior Mądry, Aktywny, Roztropny i Twórczy 

 Varia (inne) 

 

 

* - ostateczna decyzja należy do redakcji 
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Streszczenie artykułu po polsku (max 600 znaków ze spacjami): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Streszczenie tekstu po angielsku (max 600 znaków ze spacjami): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Słowa kluczowe po polsku (max 80 znaków ze spacjami): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Słowa kluczowe po angielsku (max 80 znaków ze spacjami): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fragmenty artykułu do wyróżnienia - max 4 fragmenty artykułu, z których każdy 
może zawierać max 250 znaków ze spacjami (opcjonalnie): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) autora (autorów) artykułu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afiliacja autora/ów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer ORCID autora/ów (opcjonalnie): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Biogram autora/autorów (max 600 znaków ze spacjami na 1 biogram): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bibliografia (max 10 pozycji): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy dodatkowo o przesłanie zdjęcia/zdjęć autora/ów tekstu w osobnym pliku w formacie 

PNG o wysokiej rozdzielczości (min. 800x600 cali). 

Jeżeli w treści artykułu znajdują się elementy graficzne (zdjęcia, rysunki, itp.) prosimy o ich 

wklejenie w treść artykułu w odpowiednich miejscach, a także przesłanie w osobnych plikach  

w możliwie jak najlepszej rozdzielczości. W nazwach plików najlepiej zastosować numerację 

zgodną z kolejnością, w jakiej owe elementy graficzne powinny się pojawiać w tekście. 

Z góry dziękujemy! 

Redakcja czasopisma „Dyskurs & Dialog” 


