
Redakcja punktowanego kwartalnika naukowego „Annales Universitatis 

Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” (ISSN 2083-7275, e-ISSN 

2391-4432, DOI 10.24917/20837275) zaprasza do publikacji w kolejnym 

tomie czasopisma, poświęconym społecznej roli filmu.  

 

Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami: 

 Film a zmiany społeczne 

- rola filmu w kształtowaniu zmian społecznych, modelowaniu zachowań, 

promowaniu postaw itp. 

- uniwersalne kulturowo przekazy w filmach a zmiana społeczna 

- szanse i ograniczenia oddziaływania filmu na dużą grupę odbiorców 

- typy filmów a efektywność oddziaływań społecznych 

- jakie formy filmowe, fabuły, dokumenty, seriale, telenowele, 

krótkie/długie metraże i in. mają większe oddziaływanie na masowego 

odbiorcę? 

 Społeczna odpowiedzialność twórców 

- kino zaangażowane społecznie 

- odpowiedzialność reżyserów za aktorów i innych ludzi, z którymi 

współpracują na planie 

- podejmowanie w twórczości wątków kontrowersyjnych - między wyrazem 

artystycznym a społeczną odpowiedzialnością 

 Edukacja i profilaktyka poprzez film 

- możliwości wykorzystania filmów w edukacji i profilaktyce 

- projektowanie efektywnych oddziaływań edukacyjnych i profilaktycznych 

poprzez film (ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji empirycznej) 

- do jakiego stopnia film może pomagać modelować prospołeczne  

i prozdrowotne postawy i zachowania? 

- ukazywanie kontrowersyjnych scen i niepożądanych społecznie postaw 

bohaterów a postawa i zachowanie widza 

 

Kwartalnik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym 

poświęconym szeroko pojętej problematyce kulturoznawczej i medioznawczej. 

Wiodącą w piśmie dyscypliną naukową wg aktualnej klasyfikacji są nauki  

o kulturze i religii (w ramach dziedziny nauk humanistycznych),  

a dodatkową - nauki o komunikacji społecznej i mediach (w ramach 

dziedziny nauk społecznych). 

 

Preferujemy teksty o charakterze oryginalnych artykułów naukowych (lecz 

nie studia przypadków) oraz artykuły przeglądowe, w dalszej kolejności -  

komentowane komunikaty o wynikach badań oraz artykuły recenzyjne. 



Zapraszamy do nadsyłania tekstów w języku polskim, angielskim  

(i, ewentualnie, w innych językach kongresowych). 

Teksty prosimy przesyłać przez stronę 

https://studiadecultura.up.krakow.pl, w terminie do 30 marca 2020 r. 

Wersją pierwotną czasopisma jest drukowana, dodatkowo na bieżąco 

publikujemy poszczególne numery na naszej stronie internetowej. Artykuły 

opatrzone są licencją Creative Commons 4.0, a opłata za procedowanie z 

nadesłanym tekstem nie jest pobierana od autorów. 

Proces recenzji jest przeprowadzany w standardzie double blind review. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego 

struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii) znajdują się na 

stronie internetowej:  

www.studiadecultura.up.krakow.pl 

 

Redaktor Naczelna  

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska 

 

 
 

WYMOGI EDYTORSKIE 

Zasady ogólne 

Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman; 

wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów dolnych 

(jeśli występują w tekście – mogą to być tylko uwagi autorskie do tekstu głównego!!!), 

interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym.  

Wyrównanie tekstu głównego i przypisów – do lewej (narzędziem edytora Word). 

Prosimy wyłączyć makra, nie łamać tekstu (nie wyrównywać wiersza spacjami), nie stosować 

tzw. miękkiego enteru (Shift+Ctrl+Enter) i spacji nierozdzielającej (Shift+Ctrl+spacja).  

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków ze 

spacjami i przypisami). 

Struktura tekstu 

Prosimy o nadsyłanie tekstów ustrukturowanych następująco: 

– nazwisko autora, afiliacja, (ewentualnie grantodawca etc.); ORCID autora; 

– tytuł artykułu; 

– preambuła: szkic zawartości artykułu (w akapicie wstępnym, wstępie); 

– cel badań (przeglądowe/empiryczne), hipotezy badawcze, opis metodologii, stan badań  

w Polsce i zagranicą; 

– zasadnicza treść artykułu, opis badań własnych/analiz przeglądowych; 

– wnioski z badań i perspektywy dalszych analiz, proponowane „wdrożenia”/ukazanie 

innowacyjności przeprowadzonych analiz itd.; 

– podsumowanie/rekapitulacja najważniejszych tez;  



– bibliografia załącznikowa (w zależności od tematu artykułu także: filmografia, wykaz 

programów telewizyjnych etc.); UWAGA: bibliografię podajemy w transkrypcji na alfabet 

łaciński; 

– słowa kluczowe w jęz. polskim (do pięciu słów kluczowych, słowa kluczowe nie dłuższe niż 

złożone z trzech słów); 

– słowa kluczowe w jęz. angielskim (do pięciu słów kluczowych, słowa kluczowe nie dłuższe 

niż złożone z trzech słów); 

– streszczenie w jęz. polskim (nie więcej niż 600 znaków); 

– tytuł w języku angielskim; 

– abstract (= streszczenie w jęz. angielskim, nie więcej niż 600 znaków); 

– nota o autorze/autorce (do 800 znaków, stopień naukowy, miejsce pracy, ew. stanowisko, 

obszar zainteresowań, ostatnie publikacje). 

Przydatne wskazówki co do ustrukturowania tekstu naukowego znajdują się tu: 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-

wytyczne-i-przydatne-wskazowki/ 

Cytowanie 

Cytowane fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych zapisujemy czcionką 

prostą, biorąc całość w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst 

przywoływany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów ostry (« »). 

Skróty i daty 

Stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in.. 

Daty zapisujemy cyfrowo, z zastosowaniem cyfr arabskich, np. 4.12.1952 r. Słownej nazwy 

miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia.  

Zamieszczone materiały 

Każdy wykres, materiał ikonograficzny itd. musi być opisany i mieć własny numer oraz 

tytuł, jak również źródło; musi być opisany w formie wykazu po bibliografii. Tabele, rysunki 

itp. powinny posiadać nagłówek powyżej oraz źródło poniżej tabeli (np. opracowanie własne, 

jeśli z internetu, to adres, jeśli z książki to autor, tytuł itd. + nr strony). 

 

Przypisy i bibliografia załącznikowa 

Przypominamy o stosowaniu konwencji przypisów wewnątrz tekstu. Konfiguracja przypisu 

tzw. anglosaskiego jest następująca: 

 Przypis wewnątrz tekstu artykułu w nawiasach okrągłych z podaniem nazwiska 

autora przywoływanego tekstu i daty wydania, a po dwukropku strona/y, z której się 

cytuje. 

Przykład (Frydryczak 2013: 232) 

 Jeśli są dwie (lub więcej) publikacje autora z danego roku, zapisujemy je, także  

w bibliografii, dodając do roku wydania kolejne litery alfabetu. 

Przykład  (Frydryczak 2013b: 232) 

Bibliografię załącznikową (kolejność alfabetyczna) opracowujemy w poniższym stylu, (pełne 

imiona autorów, redaktorów, tłumaczy; kropki rozdzielające; brak kursywy; data dostępu): 

DLA PUBLIKACJI ZWARTEJ (NP. KSIĄŻKI) TŁUMACZONEJ: 

Andrić Ivo. 1985. Most na Drinie. Halina Kalita (przeł.). Warszawa. 

DLA ROZDZIAŁU W PUBLIKACJI ZWARTEJ (NP. W KSIĄŻCE): 

Ciaputa Ewelina, Król Agnieszka, Warat Marta. 2014. Genderowy wymiar 

niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu. W: 

Polscy niepełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. 

Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki (red.). Kraków. 153–174. 

DLA PUBLIKACJI ZWARTEJ W INTERNECIE: 



Cieślikowska Dominika, Sarata Natalia. 2012. Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, 

przegląd badań. Warszawa. http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Wielokrotna.pdf (dostęp: 

17.03.2017). 

DLA ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE: 

Jerzakowska Monika. 2007. „Natura stworzyła jedną płeć do panowania, a drugą do 

podległości. Miejsce kobiety w serbskiej tradycyjnej rodzinie na podstawie wybranych 

przykładów ustnej lirycznej twórczości ludowej”. Balkan United nr 1. 2–7. 

DLA ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE POBRANEGO Z INTERNETU: 

Traustadóttir Rannveig, Sigurjónsdóttir Hanna Björg. 2008. “The Mother behind the Mother: 

Three Generations of Mothers with Intellectual Disabilities and Their Family Support 

Networks”. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities nr 21(4). 331–340. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2008.00450.x. (dostęp: 1.02.2017). 

DLA PUBLIKACJI ZWARTEJ (NP. KSIĄŻKI): 

Wołowicz-Ruszkowska Agnieszka. 2013. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet 

z niepełnosprawnością. Warszawa. 

 

 

Prosimy o zakwalifikowanie swojego tekstu do jednej z podanych niżej kategorii 

(proszę zapisać ją poniżej tytułu własnego nadesłanego artykułu). Preferujemy dwie 

pierwsze kategorie. 

Oryginalny artykuł naukowy – artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o 

charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Do tego typu 

zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe. 

Artykuł przeglądowy – artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy 

w danym obszarze badawczym. Artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe 

wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników 

badań. 

Komunikat o wynikach badań – krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący 

wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki 

oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne. 

Glosa lub komentarz prawniczy – artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań o 

charakterze analitycznym. 

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) – artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i 

ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w 

ramach dyskusji polemicznej. 

Studium przypadku (case study) – publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej 

rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów 

opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia. Typowa publikacja dla czasopism z obszaru 

nauk medycznych, społecznych. 

Wytyczne/Zalecenia (guidelines) – publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem 

zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja 

charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych. 

Artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród 

czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie. 

Inne o charakterze cytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione 

powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną, tj. co do zasady są cytowane w 

czasopismach naukowych, posiadają odniesienia bibliograficzne oraz podlegają procesowi 

recenzji. 

Inne o charakterze niecytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione 

powyżej np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, 

nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz pozostałe artykuły 



nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów 

innych publikacji, nie posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie 

podlegają recenzji. 

 

 

Anonimizacja tekstu: 

Ze względu na stosowaną procedurę double blind review prosimy o przesłanie dwu wersji 

tekstu: pełnej i zanonimizowanej. 

Wersja  zanonimizowana:  

 w nagłówku - zamiast nazwiska Autora, afiliacji, numeru ORCID – „Autor” 

 w przypisach i bibliografii – zamiast nazwiska Autora i tytułu dzieła – „Nomen 

Auctoris” i „Opus” 

 

 

Przykład: 

Ogonowska Agnieszka. 2018. Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie. 

Kraków. 

Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz (red.). 2013. Współczesna psychologia mediów. 

Nowe problemy i perspektywy badawcze. Kraków. 

 

zapisać jako: 

Nomen Auctoris (2018). Opus 1. 

Nomen Auctoris (2013). Opus 2. 

 

 Nie dołączać biogramu naukowego Autora. 

 

Dostosowanie się do tych standardów jest wstępnym technicznym warunkiem przyjęcia 

tekstu do dalszego procesu redakcyjnego. 

 


