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NEWSLETTER  

 

 

Numer 5                                                                                           Maj 2020 
 

 

Szanowni Państwo, 

mimo trudnej sytuacji na świecie związanej z pandemią 

koronawirusa redakcja „Educatio Nova” nieustannie pra-

cuje. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Autorzy, Recenzenci, 

Czytelnicy i Członkowie Rady Naukowej są w dobrym zdro-

wiu i że wspólnie przetrwamy ten trudny czas.  

Mimo komplikacji związanych z ograniczeniami wynikają-

cymi ze stanu pandemii w naszym kraju przygotowujemy 

do druku 5 tom. Ostatecznie zaakceptowano do publikacji 

po pozytywnych recenzjach 32 artykuły, które obecnie 

znajdują się w redakcji technicznej. Przewidujemy, że nowy 

numer ukaże się jesienią 2020 roku. W następnym news-

letterze przedstawimy więcej szczegółów na temat przygo-

towywanego tomu. 

Zapraszamy do lektury! 
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AKTUALNOŚCI 

Tom 6 „EN” – nabór materiałów  

Redakcja nieustannie zbiera artykuły, raporty i recenzje do 6 tomu 

rocznika „Educatio Nova”, którego temat przewodni brzmi: 

DZIECI I MŁODZIEŻ W DYSKURSIE NAUKOWYM. 

Zagadnienia badawcze, które mogłyby stać się przedmiotem opisu, 

zostały wynotowane w 3 numerze newslettera, który jest dostępny 

na stronie UMCS i w serwisie Facebook na profilu czasopisma. Zapro-

szenie do współpracy wydawniczej adresowane jest do autorów re-

prezentujących różne dyscypliny i ośrodki naukowe, gdyż periodyk 

służy wieloaspektowej i interdyscyplinarnej refleksji na temat aktual-

nych zjawisk oraz problemów. 

Redakcja prosi o sprawdzenie, czy przesyłany tekst spełnia kryteria wydawnicze.  

Szczegółowe zasady opracowania materiałów zostały wynotowane w 4 numerze newslettera. 

Teksty, które odbiegają od wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone. 

 

Tom 7 „EN” – temat przewodni  

Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie propozycji tematu wiodącego do numeru 7, na rok 2022. 

Rocznik stanowi multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i zagranicy 

zainteresowanych edukacją w różnych jej aspektach i reprezentujących rożne dyscypliny, przede 

wszystkim z obszaru nauk humanistycznych, głównie literaturoznawstwa i językoznawstwa, oraz nauk 

społecznych, zwłaszcza pedagogiki i psychologii. 

 

U W A G A  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU 

NABORU TEKSTÓW 

~~~ 

Ze względu na aktualną 

sytuację epidemiczną 

redakcja przedłuża 

gromadzenie materiałów  

do 6 tomu  

do końca lipca 2020 r. 
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„Educatio Nova” na Facebooku 

 

 

Statystyki styczeń-kwiecień 2020 rok

Łączna liczba fanów 
i obserwujących: 101 

Liczba krajów, z których 
pochodą osoby 
odwiedzające profil: 10

Liczba wyświetleń profilu: 79

Ogólna liczba postów: 35

Największa liczba wyświetleń 
posta: 315

Największa liczba reakcji 
na post: 65

 

Od 1 grudnia 2019 roku w serwisie społecznościowym Facebook funkcjonuje profil rocznika 

„Educatio Nova”. Prezentujemy statystyki dotyczące fanpage’a, na którym aktualnie polecane 

są artykuły z 3 tomu pisma poświęcone przemianom i perspektywom współczesnej edukacji. 

Liczba śledzących profil systematycznie rośnie i wynosi obecnie 101 osób. Zdecydowaną więk-

szość internautów zaglądających na profil „Educatio Nova” stanowią kobiety (72%). O między-

narodowym zasięgu periodyku świadczy fakt, że fanpage odwiedzają użytkownicy nie tylko  

z Polski, ale także m.in. z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Irlandii, Ukrainy, Turcji, Węgier i Hiszpanii. Profil 

jest czytany m.in. w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Cáceres, Burdur i São Paulo. Odnotowujemy 

wzrost zasięgu regularnie publikowanych postów (średnia wartość przekracza 128 osób) i ma-

my nadzieję, że z każdym kolejnym wpisem będziemy skupiać wokół czasopisma coraz większą 

społeczność.  

Zapraszamy do polubienia i odwiedzania profilu! 

www.facebook.com/EducatioNova 
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