WSKAZÓWKI EDYTORSKIE
W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy uwzględnić poniższe wskazówki podczas
przygotowywania tekstu (całość czcionką Times New Roman).
•

Układ pracy:

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM DUŻYMI LITERAMI,
CZCIONKA – 14, BOLD, TEKST DO LEWEJ, ODSTĘP – 1,5
TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM DUŻYMI LITERAMI,
CZCIONKA – 12, TEKST DO LEWEJ, ODSTĘP – 1
Imiona i nazwiska autorów, czcionka – 12,
Bold, tekst wyrównany wyjustowały
Nazwa i dokładny adres instytucji, uczelni, adres e–mail (czcionka – 11 pkt., wyrównanie do lewej
strony, pismo pochyłe (kursywa), odstęp miedzy wierszami – 1)

Tekst artykułu w języku angielskim
Wstęp. Materiał i metody. Wyniki. Wnioski. Literatura – tytuły tych
rozdziałów lub ich odpowiedników małymi literami, czcionka 14 pkt.,
Bold, tekst wyśrodkowany
Tytuły ewentualnych podrozdziałów - czcionka 12 pkt., Bold, tekst wyśrodkowany
(Ewentualne podziękowania - czcionka 10 pkt., tekst wyjustowany)

Tekst zasadniczy: czcionka – 11 pkt., tekst wyjustowany, odstęp między wierszami – 1,5.
Streszczenie - wyśrodkowane, Bold.
Streszczenie w języku polskim (maksymalnie 200 wyrazów), czcionka – 9 pkt., odstęp – 1,
tekst polskiego streszczenia - wyjustowany

•

Objętość artykułu wraz z tabelami i rycinami nie powinna być mniejsza niż 10 stron i nie
przekraczać 25 stron maszynopisu w edytorze Microsoft Word for Windows.

•

Tekst należy napisać czcionką Times New Roman 11, odstęp 1,5, z marginesem 3,5 cm – z
lewej strony, 1,5 cm - z prawej strony i po 2,5 cm margines górny i dolny.

•

Tytuł i tekst należy pisać zwykłym pismem, bez wyróżnień wielkimi literami, bez podkreśleń i
spacjowania. Wcięcia nowych akapitów prosimy wykonywać z menu Format – Akapit –
Pierwszy wiersz (nie tabulatorem i nie spacjami).

•

Prosimy nie stosować ręcznego dzielenia wyrazów i „miękkiego” enter (shift+enter)

•

Tabele i wykresy prosimy utworzyć w oddzielnych plikach i zapisać w programie Word. Na
oznaczenie rycin i tabel prosimy przyjąć skróty: fig. i tab. oznaczone kolejno cyframi
arabskimi; każda tabela i rycina powinna być umieszczona na odrębnych stronach w formacie
A-4. Czarno-białe rysunki (także mapki) i kolorowe fotografie prosimy zapisać w odrębnych
plikach jako tiff 300 dpi lub wysokiej jakości jpg.

•

Nazwy łacińskie gatunków, jednostek taksonomicznych i syntaksonomicznych należy pisać
kursywą.

•

Zapis jednostek proszę pisać w układzie SI.

•

Do znaków greckich α, β, γ, µ, π itd. oraz typu ≥ ≤ ÷ prosimy używać czcionki Symbol, nie
Times New Roman

•

Artykuł może także przyjąć formę pracy przeglądowej.

•

W tekście należy cytować literaturę wg wzoru: [Kozłowski, 2007], [Rychling and Solon,
1986], [Mirek et al., 2002].

•

Spis literatury powinien być zestawiony w porządku alfabetycznym od nazwisk autorów wg
wzoru:

[1] Dyguś K. H. 2004. Matter allocation in forest ecosystem plants in relation to site fertility.
Ecological Questions 5/2004, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń: 55-62.

[2] Gromiec M. J., Gutowska-Siwiec L. i Witowski K. 2007. Krajowy program oczyszczania
ścieków komunalnych w odniesieniu do zlewni Narwi: 223-230. (W:) J. Dojlido i B.
Wieprzkowicz (red.), Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze.
Monografia, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Warszawa,. 448 s.

[3] Kozłowski S. 2007. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin, 622 s.
[4] Nilsson C., Ekblad A., Gardfjell M. & Berg C., 1991. Long-term effect of river regulation on
river margin vegetation. J. Appl. Ecol. 28: 963-987.
[5] Rychling A. i Solon J. 1996. Ekologia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,. 319 s.

