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Od Redakcji
From Editor

W 2013 roku „Przegląd Biblioterapeutyczny” znalazł się na liście polskich czaso-
pism naukowych MNiSW. Zastosowanie się do nowych kryteriów oceniania i chęć uzy-
skania w niedalekiej przyszłości wyższej oceny, wymaga zmian w dotychczasowej kon-
cepcji przygotowywania i wydawania naszego pisma. Skład zespołu redakcyjnego nie 
uległ zmianie, natomiast powiększyła się - o członków zagranicznych - Rada Naukowa 
i oczywiście Zespół Recenzentów (zgodnie z wprowadzonymi przez MNiSW nowymi 
kryteriami oceny czasopism naukowych). Rada Naukowa i Redakcja oraz Wydawca 
„Przeglądu” zdecydowali, że od bieżącego (IV) numeru pismo ukazywać się będzie jako 
półrocznik, wyłącznie w wersji elektronicznej. Podział wewnętrzny zostanie dostosowa-
ny do poszerzających się wciąż obszarów badawczych biblioterapii. Wprowadzamy na 
stałe dział międzynarodowy, w którym pojawiać się będą teksty w języku angielskim lub 
w innych językach kongresowych. Mamy nadzieję na częściowe umiędzynarodowienie 
czasopisma oraz utrzymanie wysokiej rangi naukowej w obszarze badań nad współcze-
sną biblioterapią. Tym bardziej, że „Przegląd Biblioterapeutyczny” jest jedynym punk-
towanym czasopismem polskim z tej dziedziny, co – podkreślmy - jest bez wątpienia 
sukcesem całego środowiska biblioterapeutycznego. Zabiegać zatem będziemy o obec-
ność na jego łamach wartościowych artykułów naukowych z dużą rożnorodnością poru-
szanych zagadnień, mających równocześnie ścisły związek z aktualnymi problemami 
teoretycznymi, praktycznymi i metodologicznymi biblioterapii. Zachęcamy do lektury 
i propagowania naszego czasopisma. Jednocześnie kierujemy zaproszenie do współpra-
cy dla wszystkich zainteresowanych biblioterapią.
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Wskazówki dla autorów

Przez artykuł w czasopiśmie rozumiemy opracowanie naukowe, arkusz wydawni-
czy (tj. ok. 40 000 znaków topograficznych łącznie ze spacją). Format MS Word, czcion-
ka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza. Teksty prosimy przysyłać 
w formie elektronicznej na adres e-mail redakcji, ewentualnie na płycie CD-ROM wraz 
z jednym egzemplarzem wydruku w formacie A 4 na adres redakcji. Do każdego artykułu 
należy dołączyć streszczenie autorskie w języku polskim o objętości ok. 100 wyrazów 
(ok. 1000 znaków) oraz przekład tytułu artykułu i streszczenia na język angielski.

Na pierwszej stronie artykułu powinien być umieszczony jedynie tytuł oraz oświad-
czenie Autora, że tekst przedstawiany redakcji „Przeglądu Biblioterapeutycznego” nie 
był dotychczas opublikowany, ani zgłoszony do publikacji gdzie indziej, a także adres 
do korespondencji (e-mail) wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

Tekst artykułu powinien być podzielony na podrozdziały zaopatrzone w śródtytuły. 
Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzy-
słowiu, natomiast tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą. 
Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami arabskim. 
Przypisy te – w przypadku zastosowania przypisów bibliograficznych – można zastąpić 
odesłaniem do bibliografii załącznikowej: odesłanie w tekście umieszcza się wtedy 
w nawiasie okrągłym, a opisy bibliograficzne wykorzystanej literatury przedmiotu nale-
ży umieścić na końcu tekstu w bibliografii załącznikowej, najlepiej w układzie alfabe-
tycznym autorów. (Według zaleceń podanych w książce M. Antczak i A. Nowackiej, 
Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, 
Warszawa 2009, Wyd. SBP).

Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach 
naukowych. O przyjęciu do publikacji autorzy informowani będą w ciągu 2. miesięcy od 
otrzymania go przez redakcję. Głównymi kryteriami akceptacji artykułu do druku są: 
zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość poznawcza tekstu, jego struktura orga-
nizacyjna i komunikatywność języka naukowego.




