
 

 

Warunki przygotowania artykułów do monografii pokonferencyjnej 

Manuskrypt artykułu należy przygotować w formacie MS Word, tekst podstawowy Times New 

Roman 12pt, interlinia 1,15, format strony A4, wszystkie marginesy 2 cm, ryciny i tabele wklejone 

w miejsca proponowane przez autorów. Ponadto ryciny i tabele w osobnych plikach, formaty 

podane poniżej  

Artykuł powinien składać się z następujących części:  

1. tytuł pracy w języku polskim,  

2. imię i nazwisko autora/autorów (cyfry arabskie po nazwisku, określają odpowiednią 

afiliację),  

3. afiliacje, adres(y), e-mail(e),  

4. zarys treści (maksymalnie 200 słów powinien zawierać: sformułowanie celu pracy/badań, 

identyfikację obiektu badań, przedmiotu rozważań, istotę stosowanej metody, najważniejsze 

wyniki i wnioski),  

5. słowa kluczowe (podaje się nie więcej niż 5 słów kluczowych),  

6. treść artykułu  

 w treści można zastosować dwupoziomowy podział na rozdziały (tytuł czcionką bold)  

i podrozdziały (tytuł czcionką normalną),  

 w tekście przy powoływaniu się na literaturę, należy podawać nazwisko autora oraz rok 

publikacji, np. (Nowak 2004; Kowalski 2005, 2007) lub według A. Nowaka (2006),  

a przy cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (2006, s. 6).  

W powołaniach na więcej prac tego samego autora, które ukazały się w tym samym 

roku, podaje się: (Nowak 1987a, b). W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów 

podaje się: (Kowalski i Nowak 1999), a trzech i więcej autorów: (Kowalski i in. 2006),  

 niedopuszczalne jest stosowanie przypisów,  

 numeracja rycin (Ryc.) i tabel (Tab.) powinna być prowadzona odrębnie; w tekście 

należy odwoływać się do nich z małej litery (ryc., tab.)  

 w tekście należy wskazać proponowane miejsce zamieszczenia ryciny lub tabeli 

(poprzez wstawienie w odrębnej linii tekstu, np. "Tu wstawić ryc. 4")  

7. spis literatury wg wzoru:  

Wyd. zwarte:  

Kozacki L. (red.) 1994: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru 

chronionego podlegającego antropopresji. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.  

Rozdziały w publikacji zwartej:  



Kostrzewski A. 2005: Organizacja i realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu 

Środowiska Przyrodniczego w Polsce (1989-2004). [W:] A. Kostrzewski, R. Kolander (red.): 

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów 

Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, ss. 19-23.  

Artykuły w czasopismach:  

Lorenc M., Dondajewska R., Kaczmarek L. 2013: Water level fluctuation in selected 

Wielkopolski National Park lakes in 2012 against changes noted in 2007–2008. Limnological 

Review 13(3): 147–153.  

8.  spis materiału ikonograficznego (z podziałem na ryciny, tabele, fotografie),  

9. tytuł pracy i streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 500 słów)  

 

Wymogi techniczne  

 orientacyjna objętość artykułu nie więcej niż 15 stron tesktu z wklejonymi rycinami i tabelami, ˗ 

maksymalnie 4-5 elementów ikonograficznych (rycina, fotografia, tabela) o szer. docelowej 12,6 

cm i wysokości maksymalnie 18 cm; większa liczba rycin wymaga uzgodnień z redakcją,  

 ryciny czarno-białe, względnie w odcieniach szarości; dopuszczalne są również zdjęcia czarno-

białe; konieczność zastosowania rycin (fotografii) barwnych należy uzgadniać z redakcją, 

 formaty przekazywanych materiałów:  

 tekst - doc., docx,  

 ryciny i fotografie:  

 przygotowane w programach MS Excel, MS Word, CorelDraw należy dostarczyć  

w formacie programu w którym zostały przygotowane; rysunków przygotowanych  

w programie CorelDraw nie należy zapisywać jako *.tif lub *.jpg,  

 rysunki przygotowane w innych programach należy wyeksportować, najlepiej do formatu 

*.wmf. *.emf lub *.eps, jeżeli nie jest to możliwe to jako *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg 

to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością) w rozdzielczości minimum 300 dpi 

przy szerokości 12,6 cm,  

 rysunki skanowane należy zapisać w formacie *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to  

z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy 

szerokości 12,6 cm,  

 pliki z rysunkami należy nazwać zgodnie z numeracją w tekście, a nie opisowo, 

 tabele - doc, docx, xls, xlsx; inne formaty - po uzgodnieniu z redaktorami.  

 

Termin przygotowania artykułów do 15 stycznia 2021 r. 

Kontakt:  

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak - tel. 608 222 116 

Materiały do artykułów i korespondencję przesyłać na adres mailowy: 

konfwgseigp@amu.edu.pl  

(odbiór każdego e-maila będzie potwierdzany, w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt 

telefoniczny). 


