WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DOTYCZ¥CE PRZYGOTOWANIA ARTYKU£ÓW
PRZEKAZYWANYCH DO REDAKCJI „ZESZYTÓW NAUKOWYCH IGSMiE PAN”
Zg³oszenie artyku³u do czasopisma jest jednoznaczne z wyra¿eniem zgody na opublikowanie w wersji
papierowej i elektronicznej.
Zg³oszenie odbywa siê poprzez przes³anie do Redakcji pe³nej wersji artyku³u przygotowanego zgodnie
z poni¿szymi wskazówkami technicznymi oraz podpisanego oœwiadczenia o przeniesieniu praw autorskich.
Wskazówki techniczne (przygotowanie elektronicznej wersji artyku³u)
Kompletny materia³ do druku powinien zawieraæ (wersja elektroniczna):
— tekst zasadniczy,
— tytu³ w jêzyku polskim i angielskim,
— tytu³y naukowe Autorów, miejsca pracy oraz adres e-mail do korespondencji,
— tabele i rysunki,
— podpisy pod tabele i rysunki w jêzyku polskim oraz angielskim,
— streszczenia i s³owa kluczowe w obu jêzykach,
— podziêkowania, jeœli wystêpuj¹,
— oœwiadczenie o Ÿród³ach finansowania (jeœli inne ni¿ domyœlne).
Autorzy spoza Polski, zg³aszaj¹cy artyku³ do druku w jêzyku angielskim nie musz¹ przedstawiaæ polskiej
wersji jêzykowej – zostanie ona uzupe³niona w Redakcji.
Dostarczenie elektronicznej wersji artyku³u jest obowi¹zkowe.
Tekst powinien byæ zapisany w programie WORD FOR WINDOWS.
Zaleca siê zastosowanie czcionki Times Roman 12 lub Arial 12.
Nale¿y zachowaæ jednowierszowe odstêpy miêdzy poszczególnymi akapitami.
Ca³kowita objêtoœæ artyku³u nie powinna przekraczaæ 15 stron.
W trakcie wpisywania tekstu prosimy o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad:
— poszczególne akapity nale¿y rozdzielaæ wstawiaj¹c jedn¹ pust¹ liniê,
— nie dzieliæ rêcznie wyrazów,
— nie justowaæ poszczególnych linii akapitu za pomoc¹ klawisza spacji,
— nie spacjowaæ wyrazów (np. t y t u ³),
— nie podkreœlaæ wyrazów, zdañ (np. podkreœlony).
Streszczenia w obu jêzykach powinny zawieraæ co najmniej 1900 znaków ze spacjami i powinny
odzwierciedlaæ merytoryczn¹ zawartoœæ artyku³u.
Tytu³y i podtytu³y nale¿y oddzieliæ od tekstu odstêpem górnym i dolnym. Przy podziale tekstu na rozdzia³y
i podrozdzia³y nale¿y stosowaæ numeracjê cyfrow¹ wielorzêdow¹:
— rozdzia³y – 1, 2, ...
— podrozdzia³y pierwszego stopnia – 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, ...
— podrozdzia³y drugiego stopnia – 1.1.1, 1.1.2, ..., 1.2.1, 1.2.2, ...
— podrozdzia³y trzeciego stopnia i ewentualnie inne tytu³y pozostawia siê zazwyczaj nienumerowane.
Tabele i rysunki nale¿y umieœciæ w tekœcie po powo³aniach. Zaleca siê numerowaæ je od 1 do n w obrêbie
ca³ej publikacji.
Rysunki prosimy dostarczaæ równie¿ w wersji elektronicznej w osobnych plikach w formatach obs³ugiwanych przez program Corel DRAW 11 (np. *.CDR, *.CGM, *.TIF, *.JPG, *.PCX, *.IMG, *.XLS).
Wzory matematyczne numeruje siê podaj¹c numer ujêty w nawiasy okr¹g³e na prawym marginesie (jeœli jest
ich ma³o, nie wymagaj¹ numeracji). Wszelkie symbole we wzorach i powo³aniach na nie w tekœcie prosimy pisaæ
pismem pochy³ym. Wa¿ne jest, by 0 (zero) wpisane by³o przez klawisz cyfrowy, w celu odró¿nienia go od litery
O(o).

Powo³ania na cytowan¹ literaturê w tekœcie artyku³u s¹ obowi¹zkowe. W powo³aniach na literaturê podajemy
w nawiasie okr¹g³ym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) – jeden autor; (Nowakowski, Kapinos
1992) – dwóch autorów; (Kluz i in. 1972) – wiêcej ni¿ dwóch autorów.
W przypadku prac zbiorowych posiadaj¹cych redaktorów w nawiasie okr¹g³ym podajemy nazwisko redaktora
z adnotacj¹ red. i rok wydania, np. (Zdun, red. 2004) – jeden redaktor; (Nowak, Kopa, red. 2003) – dwóch
redaktorów; (Krus i in., red. 2000) – wiêcej ni¿ dwóch redaktorów.
W przypadku prac zbiorowych nie posiadaj¹cych redaktorów w nawiasie okr¹g³ym podajemy pocz¹tek tytu³u
i rok wydania, np. (Poradnik... 1971).
Literatura powinna byæ umieszczona na koñcu pracy z oznaczeniem „LITERATURA”. Autor sporz¹dza
jeden wykaz literatury dla ca³ej pracy, w której znajduj¹ siê tylko te pozycje, na które powo³ano siê w tekœcie
artyku³u. Kolejnoœæ pozycji cytowanej literatury powinna byæ alfabetyczna (wg tekstów powo³añ).
Prawid³owy zapis bibliograficzny powinien zawieraæ:
— Ksi¹¿ki jednego lub dwóch autorów:
Nazwisko i inicja³y imion autora, rok wydania: Tytu³. Oznaczenie kolejnoœci wydania (Wyd. 1, 2, ...).
Miejsce wyd., nazwa wydawcy, np.:
Rysiowa H., 1969 – Wstêp do matematyki wspó³czesnej. Wyd. 2. Warszawa, PWN.
Rysiowa H., Nowakowski J., 1969 – Wstêp do matematyki wspó³czesnej. Wyd. 2. Warszawa, PWN.
— Ksi¹¿ki kilku autorów (powy¿ej dwóch):
Powo³anie plus prawid³owy zapis bibliografii:
Rysiowa i in. 1969 – Rysiowa H., Nowakowski J., Kapinos J., 1969 – Wstêp do matematyki wspó³czesnej.
Wyd. 2. Warszawa, PWN.
— Artyku³y z czasopism i innych wydawnictw ci¹g³ych (jeden lub dwóch autorów):
Nazwisko i inicja³y imion autora, rok wydania: Tytu³ artyku³u. Pe³ny tytu³ czasopisma (nie skrót), numer
rocznika (tomu), numer zeszytu, strony, np.:
Nowakowski J., Kapinos J., 1992 – Przemys³ aluminiowy – stan obecny i tendencje zmian. Gospodarka
Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 1, s. 17–28.
— Artyku³y z czasopism i innych wydawnictw ci¹g³ych (powy¿ej dwóch autorów):
Powo³anie plus prawid³owy zapis bibliograficzny:
Rysiowa i in. 1992 – Rysiowa H., Nowakowski J., Kapinos J., 1992 – Przemys³ aluminiowy – stan obecny
i tendencje zmian. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 1, s. 17–28.
— Prace zbiorowe (pod redakcj¹ jednego lub dwóch redaktorów):
Nazwisko i inicja³y imion redaktora naukowego (z zaznaczonym skrótem red.), rok wydania: Tytu³.
Oznaczenie kolejnoœci wydania. Numer tomu (czêœci, je¿eli jest). Wydawca, miejsce wydania, liczba
stron, np.:
Paszowski B., red., 1971 – Poradnik in¿yniera. Elektronika. Wyd. 2, t. 1. WNT, Warszawa, s. 256.
Pasikowski T, Gdowski A., red., 1994 – Zarys krystalografii. Wyd. 1, Wydawnictwo Praca i P³aca,
Wroc³aw, s. 145.
— Prace zbiorowe (pod redakcj¹ wiêcej ni¿ dwóch redaktorów):
Powo³anie plus prawid³owy zapis bibliografii:
Jackowski i in., red. 2007 – Jackowski T., Kryza O., Pasikow R., red., 2007 – Analiza gospodarki wodnej.
Wyd. 1, WNT, Warszawa, s. 55.
— Prace zbiorowe nie posiadaj¹ce redaktorów:
Powo³anie plus pe³ny zapis bibliografii: Tytu³. Oznaczenie kolejnoœci wydania, Numer tomu (jeœli bibliografia wielotomowa). Wydawca, miejsce wydania, strony lub liczba stron, specyficzne oznaczenia, np.
Decyzja... 2003 – Decyzja nr 1230/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
przyjmuj¹ca wieloletni program dzia³ania w dziedzinie energii: Inteligentna Energia – Europa
(2003–2006). Dziennik Urzêdowy L 176, 15/07/2003 s. 0029–0036; 32003D1230.
Program… 2007 – Program rozwoju elektroenergetyki w latach 2007–2010. Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, s. 68.

