NABÓR ARTYKUŁÓW DO MONOGRAFII NAUKOWEJ
„Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym”
Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone
zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią
lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości
działalności naukowej (Dz.U. 2019, p0z. 392, §10 ust. 1)

TEMATYKA MONOGRAFII:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

rodzina w naukach społecznohumanistycznych (psychologii,
socjologii, pedagogiki, etyki,
antropologii);
rodzina w kontekście nauk
medycznych i o zdrowiu;
teologia małżeństwa i rodziny;
pedagogika społeczna i socjalna;
rodzina w kulturze i sztuce;
polityka rodzinna.

NABÓR ROZDZIAŁÓW
Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej,
dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione
szerokiemu gronu odbiorców. Każdemu rozdziałowi
przysługuje 5 pkt MEiN (zgodnie z ww. rozporządzeniem
Dz.U. 2019, poz. 392, §12 ust. 4).

OPŁATA ZA PUBLIKACJĘ:
200 zł za każdy zgłoszony rozdział

KOGO ZACHĘCAMY DO PRZYGOTOWANIA ROZDZIAŁÓW DO MONOGRAFII NAUKOWEJ?
Pracowników naukowych • Doktorantów • Studentów działających w kołach naukowych
WARUNKI PUBLIKACJI
• Objętość rozdziału: maksimum 22 000 znaków ze spacjami. Grafikę należy liczyć: 3 000 cm2 = 40 000
znaków.
• Charakter pracy: badawcza (prezentująca oryginalne badania o charakterze empirycznym lub
analitycznym do 10 lat wstecz) lub o przeglądowa (podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym
obszarze badawczym).
• Praca monograficzna stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające określone
zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona właściwą bibliografią.
• Język: polski.
• Autorzy rozdziału: maksymalnie 4.

PROCEDURA WYDANIA MONOGRAFII
• Rejestracja tematów
i abstraktów poprzez formularz
zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwwNP99mwC3g4KZ2nP8ELWFyfm0Y
hsu-3fnGL-XkkK_XomQ/viewform?usp=sf_link do 30 grudnia 2021 r.
• Weryfikacja i kwalifikacja tematów prac i abstraktów przez redaktorów i recenzentów
będzie odbywała się w trybie ciągłym – autorzy w ciągu 7 dni roboczych od rejestracji
otrzymają odpowiedz odnośnie akceptacji tematu swojej pracy i wymogi redakcyjne do
przygotowania rozdziału.
• Wniesienie opłaty – w ciągu 7 dni od akceptacji tematu. Brak wpłaty w terminie
oznacza rezygnację z publikacji.
• Nadsyłanie prac w wersji elektronicznej do 31 stycznia 2022 r. na adres
kontakt@naukowcy.org.pl.
• Sprawdzenie pracy pod względem wymogów redakcyjnych.
• Recenzja prac (około 1 miesiąca).
• Nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów rozdziałów.
• Skład i łamanie publikacji. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany tytułu
monografii.
• Publikacja wersji elektronicznej na stronie Stowarzyszenia Młodych Naukowców
www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/ (open access) do 30 czerwca 2022 r.
• W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń do 30 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie
w terminie 7 dni roboczych zwróci autorom otrzymaną wpłatę.

Podstawowe wymagania stawiane pracom monograficznym w zakresie przeglądu literatury:






autorzy powinni jedynie sporadycznie cytować podręczniki lub książki;
przegląd literatury powinien bazować głównie na aktualnych (nie starszych niż 5 lat) artykułach z czasopism
naukowych;
nie dozwolone jest powielanie już istniejących prac (w tym też tłumaczenie na polski przeglądowych artykułów
obcojęzycznych);
należy unikać cytowania innych prac przeglądowych = nie ma sensu powielać czegoś co już jest opublikowane;
w przypadku wykrycia plagiatu Wydawnictwo każdorazowo informuje prokuraturę oraz jednostkę Autora.

W razie pytań jesteśmy do
Państwa dyspozycji:
kontakt@naukowcy.org.pl
www.naukowcy.org.pl

