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WYMAGANIA EDYTORSKIE
Przesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była
nigdzie wcześniej publikowana oraz wyrażeniem zgody na recenzję publikacji
i umieszczenie przyjętego artykułu na stronie internetowej czasopisma.
Przygotowanie artykułu
1. Język publikacji: polski, angielski, rosyjski
2. Wersja elektroniczna
•
•
•
•
•
•

edytor – MS Word wersja 2007 lub wersje wcześniejsze,
tekst powinien być przygotowany według podanego na stronie internetowej przykładu,
rysunki – wklejone do pliku, blisko miejsca powołania, maksymalna wielkość 130x200mm (wraz z
podpisem), elementy rysunków zgrupowane,
zdjęcia w formacie jpg lub tiff, rozdzielczość min. 300 dpi,
wzory – zapisane w edytorze równań programu Word; ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia
były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą,
dostarczona wersja elektroniczna powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku już po
uwzględnieniu ewentualnych uwag recenzentów.

3. Zawartość artykułu
•
•
•

•

•
•

imiona i nazwiska autorów,
afiliacja autorów,
tytuł (w przypadku tytułu w języku polskim, niemieckim lub rosyjskim, musi być również
przetłumaczony na język angielski; w przypadku tytułu w języku angielskim musi być
przetłumaczony na język polski),
streszczenie (w przypadku streszczenia w języku polskim, niemieckim lub rosyjskim, musi być
również przetłumaczone na język angielski; w przypadku streszczenia w języku angielskim musi być
przetłumaczone na język polski),
tekst artykułu,
literatura.

4. Pozycje literatury prosimy sporządzać w kolejności cytowań. Opis bibliograficzny powinien
zawierać:
•
•

w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł pracy, nazwę
wydawnictwa, miejsce i rok wydania,
w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę
czasopisma, rok, numer tomu, wolumin, numery stron.
Nie zaleca się stosować w zapisie literatury wersalików, pogrubień, podkreśleń i innych
wyróżnień.

5. W przypadku wykorzystania tekstu, ilustracji i tabel dosłownie zaczerpniętych z innych publikacji
autor musi uzyskać zgodę właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie.
6. Dostarczony wydruk powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4, czcionką 11-12
pkt; kartki powinny być ponumerowane kolejno.

