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Zasady przygotowywania tekstów do druku  
 

1. Redakcja czasopisma „Konteksty Kształcenia Muzycznego” przyjmuje do druku: 
oryginalne artykuły teoretyczne, empiryczne, przeglądowe, polemiki, recenzje 
ciekawych książek naukowych, zapisy dyskusji na określony temat. Przyjmujemy 
wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane. Autor powinien 
dołączyć do artykułu oświadczenie o autorstwie (do pobrania: OŚWIADCZENIE 
AUTORA). 

 
2. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch anonimowych recenzentów. Nazwiska 

recenzentów nie będą udostępniane autorowi tekstu. 
 
3. Teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków 

ze spacjami), wliczając w to bibliografię, tabele, wykresy i przypisy. Powinny być 
przesłane w edytorze Microsoft Word lub Open Office oraz w formacie pdf. – dla 
recenzenta (bez podawania danych Autora artykułu, czyli bez pierwszej strony pliku 
zapisanego w edytorze).  

 
4. Na pierwszej stronie tekstu w edytorze (Microsoft Word/Open Office) przed tekstem 

właściwym, prosimy umieścić kolejno:  
– nazwisko i imię autora (autorów), tytuł lub stopień naukowy, 
– adres kontaktowy, adres e-mail  
– afiliację autora/autorów (adres i pełną nazwę uczelni, wydziału, katedry itp.).  

      Na drugiej stronie należy umieścić:  
– tytuł artykułu (bez nazwiska autora)  
– słowa kluczowe (3 do 10) w języku polskim,  
– streszczenie w języku polskim (krótkie – do 200 słów). Redakcja zapewnia     
tłumaczenie streszczeń na język angielski. 

 
5. Tytuły poszczególnych rozdziałów/podrozdziałów powinny być wyraźnie 

wyodrębnione, nie numerowane. 
 
6. Tekst główny wyjustowany, czcionka Times New Roman (lub zbliżona) 12 p., 

marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 p., bez nagłówków i stopek. 
 
7. Cytaty krótkie (do 30 wyrazów) należy zapisać czcionką prostą, w cudzysłowie. 

Cytaty dłuższe niż 30 wyrazów powinny być zapisane w postaci bloku cytatu 
(oddzielonego od tekstu głównego większym odstępem, bez cudzysłowów, czcionką 
o rozmiarze 10 p.).  

 
8. Ilustracje (także przykłady nutowe) należy zapisać w rozdzielczości minimum 300 dpi 

jako pliki graficzne w formacie tif, ewentualnie jpg. Wszystkie ilustracje, przykłady, 
wykresy i tabele należy ponumerować i zapisać w osobnych plikach. 

 
  



9. Literaturę w tekście cytuje się poprzez przywołanie nazwiska autora (bez imienia i 
bez inicjałów imion ) oraz roku wydania pracy, według przykładu: 

 
… zjawisko to opisuje szczegółowo Sloboda [2002]. 
 lub 
… problem zainteresował wielu badaczy [Galińska 2013; Klimas-Kuchtowa 2004; 
Manturzewska 2006; Steinberg 2001] 
 
….. cytat [Sloboda 2001, s. 123] 

 
10. Bibliografię zawierającą wszystkie cytowane prace ( i tylko takie) należy zamieścić 

na końcu artykułu w porządku alfabetycznym, według przykładu: 
 

Artykuł w czasopiśmie: 
 
Malewski Mateusz (1997), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad 
edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność. „Kultura i Edukacja”, 1-2, 
s.115-129. 
 
Blasé Jason John (1986), A qualitative analysis of sources of teacher stress. 
„American Educational Research Journal”, 23, s. 13-40. 
 
Rozdział w pracy zbiorowej: 
 
Mendecka Gabriela (2010), Etos pracy wybitnych twórców. [W:] Gabriela 
Mendecka (red.), Oblicza twórczości (s.52-77). Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego. 
 
Bouchet Norman (1998), Second Factor Influence. [W:] Charles Ackerman (red.), 
Texturizing and Contextualizing Dabrowski’s Theory (s. 108-119). Evanston: 
Kendall College. 
 

          Książka: 
 

Przychodzińska Maria; Smoleńska-Zielińska Beata (2009), Bliżej muzyki. 
Podręcznik. Warszawa: WSiP SA. 
 
Schaufeli William Bernard; Enzman David (1998), The burnout companion to 
study and practice: A critical analisis. London: Taylor and Francis. 

 
Źródła internetowe: 

 
Tosser Grégoire (2009), György Kurtág. Parcours de l'oeuvre. 
http://brahms.ircam.fr/composers/composer/1957/workcourse/ (dostęp: 15.10.2010). 
 
 
 
 
 
 

 


