
Wskazówki dla autorów  

 

 
1. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu. Artykuły muszą zawierać 

streszczenie oraz słowa kluczowe i tytuł w języku polskim i angielskim. Objętość streszczeń 
może mieć max. 150 słów. Ilość słów kluczowych: max. 5 + 2 słowa kluczowe klasyfikujące 
artykuł w ramach ww. dziedzin. 

2. Tekst pisany w programie Word 6.0, lub nowszy, 12 pkt czcionką, 1,5 odstępu między 
wierszami, drukowany jednostronnie, należy dostarczyć redakcji w 1 egzemplarzu na papierze 
formatu A4 wraz z dyskietką lub płytką CD. Szczególnie starannie prosimy wpisywać wzory, 
greckie litery i inne oznaczenia. We wzorach należy wyraźnie wyróżnić indeks górny i dolny 
(np. Re, Re czy Re). 

3. Na wstępie artykułu należy podać pełne imię i nazwisko autora oraz miejsce, adres, telefon, fax 

i e-mail jego pracy. 

4. Ryciny i fotografie należy dołączyć do maszynopisu w postaci nadającej się do reprodukcji. 
Ryciny w formie plików graficznych o rozszerzeniu *.tif, *.gif, *.pcx, *cdr, *jpg. Opisy 
wewnątrz rycin powinny być ograniczone do minimum, ewentualne szrafury i znaki umowne 
należy powtórzyć pod rycinami i oznaczyć kolejnymi numerami. Fotografie powinny być ostre 
i kontrastowe, wykonane na błyszczącym, gładkim, białym papierze oznaczone jako fot. i mieć 
oddzielną numerację. Wszystkie ryciny i fotografie powinny być zacytowane w tekście. 

5. Podpisy pod rycinami i ewentualne objaśnienia użytych na rycinie znaków umownych powinny 
być dołączone na oddzielnej kartce maszynopisu. 

6. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce włamania ryciny i fotografii. 

7. W artykule należy powoływać się na: nazwisko autora i rok publikacji. 

8. Na końcu artykułu należy podać spis cytowanej literatury w porządku alfabetycznym autorów. 
W przypadku dwóch lub więcej pozycji tego samego autora i tego samego roku należy ułożyć je 
chronologicznie i ponumerować a, b, c, itd. W spisie tym należy podać: nazwisko autora, inicjał 
imienia, tytuł pracy, czasopismo, rok i numer, a dla książek – miejsce i rok wydania. Pozycje 
literatury rosyjskiej należy pisać fonetycznie alfabetem łacińskim. W przypadku kilku autorów 
należy podać nazwisko i inicjał imienia pierwszej osoby i dopisać „ i inni”. 

9. Wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną recenzję. 

10. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania adiustacji stylistycznej. 

11. Redakcja prosi Autorów o dokładną weryfikację artykułów nadsyłanych do korekty. 

12. Istnieje możliwość publikowania artykułów w języku angielskim z obszernym streszczeniem  
w języku polskim. 

13. Do złożonego artykułu należy dołączyć oświadczenie, iż artykuł nie był publikowany w innym 

czasopiśmie oraz, że Autor przenosi prawa autorskie do artykułu na Wydawnictwo. 

 

 


