Zaproszenie do publikacji

Półrocznik Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do zgłaszania artykułów do numeru 11 zatytułowanego:

Polska w Europie w czasach globalizacji
(Tradycja i współczesność)
Redaktor Tomu: prof. dr hab. Wojciech Kaute

Proponowane zagadnienia:
1. Europa jako formacja kultury i polityki
2. Przełom nowożytny (Oświecenie)
3. Kultura szlachecka w Polsce
4. Europa Środka
5. Kooperacja w świecie kultury
6. Globalizacja – szanse i zagrożenia
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Artykuły mogą być napisane w języku polskim, angielskim, językach urzędowych UE.
Artykuły nie powinny przekraczać 45 000 znaków, łącznie ze spacjami. W wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach redakcja może dopuścić do druku artykuły o większej ilości znaków.
Szczegółowe wytyczne dla autorów artykułów / system harwardzki /:
Należy stosować odwołania w tekście głównym w nawiasach [Nazwisko autora rok wydania,
s. …], zgodnie z poniższymi przykładami:
Gdy odwołujemy się do dzieła jednej osoby: [Kowalski 2013, s. 23].
Gdy odwołujemy się do dzieła dwóch osób: [Kowalski, Nowak 2013, s. 55]. Za każdym razem
należy przywołać oba nazwiska.
Gdy odwołujemy się do dzieła trzech lub większej ilości osób stosujemy skrót „i.in.” lub „et
al.”: [Kowalski i.in., 2013, s. 33-44].
Gdy w jednym miejscu odwołujemy się do różnych dzieł różnych osób: [Kowalski, Nowak
2013, s. 66-83; Wiśniewski 2013, s. 18; Wójcik 2013, s. 99].
Gdy w jednym miejscu odwołujemy się do różnych dzieł jednej osoby, wydanych w różnych
latach: [Kowalczyk 2003, s. 13; 2013, s…].
Gdy odwołujemy się do dzieła za innym autorem: [Nowak 2033, s. 10 za: Kowalski 2003, s.
44-55]. Pozycję, do której odwołujemy się za innym autorem uwzględniamy w spisie źródeł.
Za każdym razem, gdy odwołujemy się do strony internetowej, stosujemy przypis dolny z numeracją arabską, zgodnie z przykładem: „Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej
stara się promować aktywne przeciwdziałanie bezrobociu”2. Datę dostępu należy podać tylko
w pierwszym odwołaniu Przypis: 2 http://mg.gov.pl/pl/dzialalnosc/ugody /publikacje-aktyprawne /download,5671,1.html, s. 2 [dostęp: 2 października 2013 r.]

Gdy po raz pierwszy odwołujemy się do określonego aktu prawnego nie używamy nawiasu
kwadratowego. W tekście wskazujemy pełną nazwę aktu prawnego, po której w dwóch osobnych nawiasach okrągłych ( ) wskazujemy skrót nazwy przywołanego aktu prawnego oraz
aktualność stanu prawnego: art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (k.c.) (stan prawny na 9 listopada 2012 r.), art. 3 ustawy z dnia
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4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr
80, poz. 904 z późn. zm.) (u.p.a.p.p.) (stan prawny na 9 listopada 2012 r.). Przy kolejnych
odwołaniach do tych samych aktów prawnych posługujemy się tylko skrótami, czyli odpowiednio do powyższych przykładów – k.c. i u.p.a.p.p. Analogicznie postępujemy z odwołaniami do innych aktów normatywnych, nie tylko rangi ustawowej.
Bibliografia:
Bibliografię umieszczamy na końcu dokumentu, w bibliografii należy uwzględnić wszystkie
źródła, które powoływane są w tekście (literatura naukowa, strony internetowe, etc.). W przypadku czasopism należy podać pełną nazwę, a nie skrót. Pozycje bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie. Stosujemy w bibliografii wzór: Kowalski, Jan, Wójcik Maria
(2013), Zarządzanie czasem wolnym, Honolulu: PWN.

Wyjaśnienie tematu:
Zachęcamy autorów artykułów do przyjrzenia się wzajemnemu oddziaływaniu oraz przepływowi idei i koncepcji w ramach proponowanych tematów. Nieustannie stają przed nami pytania o to, jak Polska i Europa w procesach globalizacyjnych są zorganizowane, jak są obecne.
Dlaczego wielorakie procesy przebiegają tak, a nie inaczej? W tym świecie wszyscy szukamy
nieustannie swojego miejsca, także Polska i Europa. To miejsce musi być często na nowo
definiowane. Pewne procesy, w tym zakresie, biegną płynnie, inne bardzo gwałtownie, pewne
rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć albo kształtować, inne zaskakują nas i nie potrafimy
sobie z nimi poradzić. Tym wszystkim zasygnalizowanym procesom poprzez artykuły w Polonia Journal nr 11 pragniemy się przyjrzeć.
Artykuły / należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe
w języku polskim i angielskim /
Artykuły prosimy przesłać na adres: sciupka@wseh.pl.

