Message from the Guest Editors

Guest Editors
Karol Konaszewski
Sebastian Skalski
Emilia Żyłkiewicz Płońska

We are delighted to invite you to submit your
manuscript in the issue no 2/2021 of “Culture and
Education”. Authors are invited to send the papers
on topics related to education, pedagogy,
psychology, sociology, law and philosophy. We
accept previously unpublished texts in the
following forms: Theoretical Articles, Studies,
Reviews and Reports.
The article word count should be between 20000
and 40000 words, prepared in accordance with
APA Style Citations (American Psychological
Association).
Detailed information about the technical requirements for papers is
available at:
http://www.kultura-iedukacja.pl/en/dla_autorow/inf_tech_dla_autorow.html

Deadline for manuscript
submissions
July 15, 2021

Culture and Education is abstracted and indexed
in: Central European Journal of Social Sciences
and
Humanities
(CEJSH),
ERIHPlus,
Index
Copernicus and POL-index (PBN).
Please, send the manuscripts at:
https://www.editorialsystem.com/kieen
We are looking forward to your submission.
Sincerely,
Editorial Board

Szanowni Państwo,

Redaktorzy numeru
Karol Konaszewski
Sebastian Skalski
Emilia Żyłkiewicz Płońska

Redakcja kwartalnika „Kultura i Edukacja”
zaprasza do przesyłania tekstów naukowych z
zakresu pedagogiki, filozofii, kulturoznawstwa,
politologii, prawa, psychologii oraz socjologii.
Przyjmujemy
wcześniej
niepublikowane
opracowania do następujących działów: ArtykułyStudia, Komunikaty-Relacje, Komunikaty specjalne
oraz Recenzje-Sprawozdania.
Nadesłane teksty w języku angielskim powinny
liczyć od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami
(włączając tekst właściwy, abstrakty, słowa
kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis
literatury). Należy stosować cytaty w tekście
według reguł APA.
Szczegółowe informacje dotyczące technicznych wymogów dla
publikowanych tekstów znajdują się pod adresem:
http://www.kultura-iedukacja.pl/dla_autorow/inf_tech_dla_autorow.html

Termin nadsyłana
tekstów
15 lipca 2021

Czasopismo jest przypisane do dyscyplin: nauki o
kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki
socjologiczne; pedagogika; psychologia. Za
publikację przysługuje autorom 40 punktów
ministerialnych.
Kultura i Edukacja jest indeksowana w bazach:
Central European Journal of Social Sciences and
Humanities (CEJSH), ERIHPlus, Index Copernicus
oraz POL-index (PBN).
do numeru 2/2021 upływa 15 lipca 2021 roku.
Artykuły prosimy kierować:
https://www.editorialsystem.com/kieen
Zespół redakcyjny.

