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Szanowni Państwo!
Zapraszamy naukowców – profesorów, doktorów, doktorantów, studentów oraz absolwentów szkół wyższych z Polski, Ukrainy i innych państw prowadzących badania naukowe
w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, politologii, administracji, ekonomii, historii, prawa, filozofii, pedagogiki, teologii, kultury do udziału w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. „Konflikt, współpraca i bezpieczeństwo we współczesnym świecie”, która odbędzie się 18 grudnia 2021 r. na Wydziale Stosunków Międzynarodowych
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.
Język konferencji: ukraiński, polski, angielski, rosyjski
Opłata konferencyjna: 250 zł.
Opłata konferencyjna obejmuje udział w międzynarodowej konferencji naukowej
(certyfikat uczestnictwa) oraz publikację artykułu bądź referatu wystąpienia.
Zgłoszenia do udziału w konferencji oraz termin przyjmowania tekstów do:
17 grudnia 2021 r.

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA:

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/MsiLJKMfXr8kBZxp9

Materiały do publikacji należy przesłać drogą elektroniczną:

centre.srid@gmail.com
Wymogi redakcyjne:

Tekst w Microsoft Word (*doc.).

Objętość tekstu do druku – 20 – 30 tys. znaków (wraz z bibliografią);

Marginesy: lewe, prawe, dolne i górne – 2,0 cm.

Czcionka 12 pkt. Times New Roman, interlinia 1,5.

Tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu – wyjustowany. Akapit – 1 cm.

Zastosowanie pogrubienia: dla terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia.

Zastosowanie kursywy: obce słowa, nazwy wydarzeń, tytuły książek, obrazów itd.

Zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”, „cytaty…” itd.

Przypisy w tekście według stylu APA *(wymogi niżej zamieszczone).

Bibliografia na końcu artykułu.

Cytaty podajemy w cudzysłowu bez kursywy – „(…) cytat”.

Rysunki i zdjęcia (czarno-białe) w tekście zasadniczym w plikach źródłowych
(materiał ilustracyjny z Internetu nie nadaje się do druku, ze względu na małą rozdzielczość).
Komitet Naukowy i Organizacyjny zastrzega prawo do selekcji i redakcji nadesłanych
artykułów, przy czym ich zasadnicza treść nie ulegnie zmianie.

WYMOGI EDYTORSKIE:
Imię i Nazwisko autora/ów
Tytuł naukowy/zawodowy autora, afiliacja, numer ORCID (unikalny identyfikator dla autorów
publikacji naukowych. Rejestrację można dokonać pod linkiem: https://orcid.org/), oraz adres e-mail –
podajemy jako przypis nr 1. Przykład: Jan Kowalski1
Tytuł artykułu: w języku polskim oraz angielskim
Streszczenie: w języku polskim oraz angielskim – ok. 500 znaków ze spacjami
Słowa kluczowe: w języku polskim oraz angielskim – ok. 5 słów

PhD Jan Kowalski, Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) / dr Jan Kowalski,
Wydział Ekonomiczny, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, ORCID: 0000-0001-5343-4640,
e-mail: janek11@wp.pl
1

PRZYPISY:
Odwołania bibliograficzne oraz bibliografię sporządzamy według stylu APA.
Podstawowa zasada sprowadza się do podawania w tekście w nawiasie półokrągłym
nazwiska autora, daty wydania oraz numeru strony.
Książki / czasopisma / źródła internetowe / akty prawne:
 W przypadku prac jednego autora:
(Nowak, 2010) lub (Kowalski, 2015, s. 10-15).
 W przypadku prac dwóch albo trzech i więcej autorów:
(Nowak, Kowalski, 2005, s. 5-6); (Nowak i in., 1998, s. 5-6).


W przypadku odwołania się jednocześnie do kilku prac należy oddzielać
je za pomocą średnika:
(Adamski, 2015, s. 44; Krasiński, 2017, s. 131-133; Nowak i in., 1998, s. 5-6).


Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, w celu ich odróżnienia, dodaje się po dacie publikacji małą literę „a”, „b” itd.
(Krawiec, 1999a, s. 2), (Krawiec, 1999b, s. 14), (Krawiec, 1999c, s. 1-4).


Artykuły i raporty publikowane w sieci Internet, w których nie ma autora (autorem
jest instytucja publikująca): (Eurostat, 2016), (GUS, 2016, s. 3).



Źródła internetowe (blogi, video, strony WWW): (GPW, 2018), (EasyPark, 2017).



Akty prawne: (Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3), (Dyrektywa 2010/13/UE, art. 1).

Przykłady stosowania odwołań w tekście:
1) Badania nauk politycznych mają charakter interdyscyplinarny i widoczne jest w nich
nastawienie na integrację z innymi dyscyplinami (Nowak, 1999, s. 131).
2) Behawioralizm jest szkołą myślenia w politologii, która podkreśla badanie raczej jednostek,
niż instytucji (Adamski, 2015, s. 44-46; Krasiński, 2017, s. 131-133).
3) Piotr Nowak (1999a, s. 131) tak podsumował powyższą myśl…
4) Piotr Nowak (1999b, s. 51) podaje, że: „ Myśl…”.
W powyższych przypadkach (nr 3 oraz 4) pamiętać należy, aby w bibliografii zamieścić odpowiednie oznaczenia przy latach wydania, np.: Nowak P. (1999a), Historia Indonezji, SBP, Warszawa;
Nowak P. (1999b), Problemy współczesnych mieszkańców Papui Nowej Gwinei, „Azja-Pacyfik”, nr
13, s. 50-67.

BIBLIOGRAFIA:
Bibliografię podajemy na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.
W bibliografii każda pozycja podawana jest według zasady:
Nazwisko inicjał imienia (kropka), rok wydania (w nawiasie okrągłym), tytuł dzieła
(kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania (względnie: tytuł czasopisma, numer czasopisma
– czcionką prostą), strony artykułu (jeśli pochodzi on z pracy zbiorowej lub czasopisma):
 Książki:
Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 Publikacje zwarte/prace zbiorowe:
Józefiak C. (2007), Warunki rozwoju gospodarczego, [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia
rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Edmondson H., Nowak T., Asatru S. (2015), Immanuel Kant, tłum. P. Łęcki, [w:] S. Popek,
S. Całunek (red.), Dzieje filozofii, UMCS, Lublin, s. 47-79.
 Artykuły w czasopismach:
Aksman E. (2005), Redystrybucyjny efekt zasiłków, „Ekonomista”, nr 6.
Żelazny P. (2002), Trendy we współczesnej teologii, „Communio”, nr 15, s. 14-38.

 Źródła internetowe:
Hawkins P. (2006), Financial stability, http:/pdfs. semanticscholar.orf (3.07.2019).
 Artykuły, raporty publikowane w sieci Internet, w których nie ma autora:
GUS (2016), Działalność innowacyjna, http://stat.gov.pl/2,14.html (18.07.2017).
Eurostat (2016), http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml (2.07.2019).
 Źródła internetowe (blogi, video, strony WWW):
GPW (2018), Notowania indeksu WIG, https://www.gpw.pl/ (3.07.2019).
EasyPark (2017), Smart City Index, https://easypark/smartcities-index (6.03.2018).
 Akty prawne:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2009 nr 1, poz. 3.
Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych
(dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dyrektywa 2010/13/UE, art. 1.
UWAGI OGÓLNE:



Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku książki cytowanej oznacza
się odpowiednio skrótami: [b.m.], [b.r.], [b.m.r.] (w nawiasie kwadratowym).
W przypisach dolnych mogą znaleźć się dodatkowe lub uzupełniające informacje
(dygresje, polemiki itp.). W szczególnych przypadkach w przypisach dolnych odniesienia
do literatury również należy sporządzać według stylu APA.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
e-mail: centre.srid@gmail.com
bądź
telefoniczny: (+48) 797 233 905 (dr Roman Kordonski)

