WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
„Dialogi Biblioteczne” są półrocznikiem, ukazującym się w czerwcu i grudniu, w wersji papierowej
i elektronicznej. Celem pisma jest informowanie o aktualnych działaniach Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, wspomaganie pracy bibliotekarzy szkolnych oraz
rozpowszechnianie informacji o ciekawych imprezach i inicjatywach podejmowanych w regionalnym
środowisku bibliotekarskim. „Dialogi” popularyzują ponadto wiedzę o regionie, w kontekście bibliotekarskim,
bibliologicznym i kulturalnym oraz sylwetki ludzi książki i prasy.
Na łamach półrocznika drukowane są artykuły popularnonaukowe z zakresu bibliotekarstwa, materiały
pomocne w bieżącej pracy nauczycieli bibliotekarzy (scenariusze zajęć i wystaw, zestawienia
bibliograficzne), relacje z działań i inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne i pedagogiczne,
wywiady i recenzje, sprawozdania z konferencji i warsztatów bibliotekarskich oraz teksty wspomagające
edukację regionalną.
Struktura wewnętrzna „Dialogów” obejmuje kilka działów:
o
o
o
o
o
o
o
o

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI (dział zarezerwowany dla pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach i jej filii),
LUDZIE KSIĄŻKI I PRASY,
Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA,
Z BIBLIOTEKARSKIEJ PÓŁKI,
PLACÓWKI OŚWIATOWE W REGIONIE,
REGIONALIA,
Z RELACJI UCZESTNIKA,
BIBLIOTEKA POLECA.

Redakcja przyjmuje teksty, których autor nie skierował ani nie zamierza kierować do innych redakcji.
Poszczególne zeszyty periodyku nie mają charakteru monotematycznego, dlatego przyjmowane są
wszystkie propozycje artykułów i materiałów metodycznych, zgodne z jego profilem.
Nadsyłane teksty nie mogą zawierać błędów rzeczowych, powinny być napisane poprawną polszczyzną.
Ich objętość nie może przekraczać 4 stron A5 (czcionka Times New Roman, pkt. 10; interlinia 1 pkt.).
Przypisy i bibliografię dołączaną do tekstów należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi normami.
Materiały zakwalifikowane do druku podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adiustacji, czyli
skracaniu, przeformatowaniu itp.
Gotowe artykuły należy nadsyłać najpóźniej 6 tygodni przed ukazaniem się numeru na adres mailowy
Redakcji: dialogi.biblioteczne@pbw.katowice.pl.
Autor powinien podać swoje imię i nazwisko, afiliację, zajmowane stanowisko oraz adres do korespondencji,
na który zostanie przesłany egzemplarz autorski periodyku.
Przysłanie pracy ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z podpisaniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Drukowanie w „Dialogach Bibliotecznych” jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem
elektronicznej wersji tekstów w Internecie.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

