WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Wersja z dnia 2 czerwca 2017 r.
Manuskrypty można nadsyłać w języku angielskim lub polskim. Prosimy o przesyłanie manuskryptów
wraz z wymaganymi załącznikami na adres: ceb@ajd.czest.pl. Publikowanie w Czasopiśmie jest
nieodpłatne. Tekst powinien być zapisany w programie MS WORD 97–2007 według niniejszych
wskazówek.
Osoby przygotowujące pracę w języku angielskim proszone są o dokonanie korekty językowej przed
przesłaniem manuskryptu do redakcji. Prace słabe lingwistycznie nie będą dopuszczane do dalszych
procedur redakcyjnych. Po porozumieniu z autorem będzie istniała możliwość opublikowania takiej
pracy w języku polskim.
Redaktor tematyczny podejmuje decyzje o przekazaniu nadesłanej pracy do recenzji. W sytuacji
równej ilości głosów recenzentów „za” i „przeciw”, głos decydujący ma Redaktor tematyczny.
Recenzje są anonimowe. Prace ocenione negatywnie nie będą publikowane.
Wymagania redakcyjne manuskryptu
Manuskrypt powinien zawierać:
1. Tytuł w języku polskim i angielskim (jeżeli manuskrypt jest w j. angielskim, wersja polska nie jest
wymagana),
2. Imiona i nazwiska autorów ze wskazaniem autora korespondencyjnego i jego adresu e-mail,
3. Afiliacje autorów – afiliacja powinna zostać przedstawiona w następujący sposób: pełna nazwa
wydziału/instytutu/zakładu, pełna nazwa uczelni, ulica i nr budynku, kod pocztowy i miasto, kraj,
4. Streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (jeżeli manuskrypt jest w j. angielskim,
wersja polska nie jest wymagana),
5. Tekst zasadniczy wraz z tabelami i rysunkami bez odsyłaczy hipertekstowych. Rysunki prosimy
również dostarczać w odrębnych plikach.
5.1. Pełna praca (Full paper) ma wyróżnione następujące części:
‒ Wstęp (Introduction),
‒ Część eksperymentalna (Experimental),
‒ Wyniki i dyskusja (Results and discussion),
‒ Podsumowanie (Conclusions).
Objętość manuskryptu nie powinna przekroczyć 6 000 wyrazów, nie wliczając literatury, tabel
oraz rysunków.
5.2. Komunikat (Communication) ma wyróżnione następujące części:
‒ Wstęp i wyniki (Introduction and results),
‒ Część eksperymentalna (Experimental),
‒ Podsumowanie (Conclusions).
Objętość manuskryptu nie powinna przekroczyć 2 000 wyrazów, nie wliczając literatury, tabel
oraz rysunków.
5.3. Praca przeglądowa (Review) powinna zawierać następujące części:
‒ Wstęp (Introduction),
‒ Zawartość podzielona na rozdziały i podrozdziały,
‒ Podsumowanie (Conclusions).

Objętość manuskryptu nie powinna przekroczyć 10 000 wyrazów, nie wliczając literatury,
tabel oraz rysunków.
6. Podziękowania (Acknowledgements) (opcjonalnie),
7. Literatura (References),
8. Informacje uzupełniające (Supplementary Information) (opcjonalnie).
Streszczenie i słowa kluczowe
Streszczenie nie może przekroczyć 150 wyrazów, a słów kluczowych powinno być nie więcej niż 5.
Streszczenie i słowa kluczowe należy przygotować w języku polskim i angielskim (jeżeli manuskrypt
jest w j. angielskim, wersja polska nie jest wymagana).
Czcionka
Wymagany format maszynopisu: A4. Marginesy standardowe: 2.5 cm każdy. Tekst pisany czcionką
Arial, wyjustowany, rozmiar 11 pkt, interlinia 1.5 wiersza, wcięcie 1.25 cm. Nazwy obcojęzyczne, np.
w języku łacińskim (in statu nascendi, vide infra itd.) lub angielskim (temperature sensing; jeżeli
manuskrypt napisano w języku polskim) piszemy kursywą. Rozdziały i podrozdziały (maksymalnie trzy
poziomy) numerowane w następujący sposób:
1. Nazwa rozdziału
1.1. Nazwa podrozdziału
1.1.1. Nazwa podrozdziału.
Wskazówki techniczne
W trakcie przygotowywania tekstu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
• Nie należy kończyć poszczególnych wierszy klawiszem ENTER.
• Nie stosować wcięć akapitowych za pomocą spacji lub tabulatora.
• Nie dzielić ręcznie wyrazów.
• Nie pozycjonować tekstu za pomocą klawisza spacji.
• Unikać przypisów Footnotes. Jeżeli wystąpi taka konieczność, to każdy przypis typu Footnote
powinien być umieszczony w spisie literatury z kolejnym numerem.
• Między liczbami i datami należy umieszczać pauzę długą bez odstępów (np. 1963–2211). W
połączeniach typu: południowo-zachodni – łącznik (krótka pauza) bez odstępów.
• Nazwy: Schemat, Rysunek, Tabela, Równanie (Scheme, Figure, Table, Equation) wraz z
towarzyszącym im numerem powinny być pogrubione.
Prace florystyczne i faunistyczne
W manuskryptach florystycznych i faunistycznych nazwa każdego wymienionego gatunku i taksonu
niższej rangi powinna być podana w języku łacińskim (koniecznie kursywą) oraz przynajmniej raz musi
być podana w pełnej formie, tzn. z nazwiskiem autora w pełnym brzmieniu oraz datą opisu; w
pozostałych przypadkach wystarczające jest podanie skrótu nazwiska autora, który opisał dany
takson.
Nazwy stanowisk (miejscowość lub obiekt fizjograficzny) w tekście manuskryptów florystycznych lub
faunistycznych powinny być podane w pierwszym przypadku (nieodmienione); wskazane jest także
umieszczenie dokładnej lokalizacji według kwadratów ATPOL lub UTM z bazy dostępnej na stronie
Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (http://www.ksib.pl/szukacz/szukacz.php).
Tabele i rysunki
Każda tabela i rysunek powinny być numerowane. Tytuł tabeli umieszczony nad tabelą, a tytuł
rysunku pod rysunkiem. Zawartość tabeli powinna być pisana tą samą czcionką co tekst główny.
Rozdzielczość rysunków nie powinna być mniejsza niż 300 dpi. Rysunki powinny być dostarczone w

oddzielnych plikach w formatach *.TIF, *.JPG, *.BMP, *.CDX lub *.PDF. Prosimy nie wysyłać rysunków
w formatach *.DOC i *.DOCX.
Tabele, rysunki i ich tytuły powinny znajdować się we właściwych dla nich miejscach w manuskrypcie,
a nie na jego końcu.
Symbole i równania
Wszelkie symbole we wzorach i w tekście prosimy pisać pismem pochyłym. Wzory matematyczne
numerujemy pismem pochyłym, podając numer ujęty w nawiasy okrągłe przy prawym marginesie
(jeżeli jest ich mało, nie wymagają numeracji). Wskaźniki i wykładniki powinny być obniżone lub
podwyższone w stosunku do linii wiersza podstawowego.
Wzory chemiczne
Wzory chemiczne powinny być przygotowane w programie CHEMDRAW. Numer związku
chemicznego w tekście i na schemacie należy pogrubić. Nazwy chemiczne należy pisać kursywą (np.
o-, orto-; cis-, trans-; E-, Z-; R-, S- itd.). Wybór powszechnie stosowanego skrótu dla grup funkcyjnych,
np. t-Bu, tert-Bu, tBu czy But lub w wersji pisanej kursywą (t-Bu, tert-Bu, tBu czy But) należy do autora
i powinien być stosowany konsekwentnie w całym tekście.
Literatura
Literatura powinna być umieszczona na końcu manuskryptu. Kolejność pozycji literaturowych w
spisie literatury musi odpowiadać kolejności ich ukazywania się w tekście. Każdy cytowany artykuł
musi mieć podany numer doi. Odwołania w tekście do literatury podajemy w nawiasie
kwadratowym, np. [1] lub [35, 36] lub [4–7].
• Książki jednego lub kilku autorów – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów, tytuł, wydawcę,
miejsce wydania, rok wydania, np. T. Liu, J.P. Sullivan, Pressure and temperature sensitive paints,
Springer, Berlin, 2004.
• Prace zbiorowe, zbiory prac – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów, tytuł pracy, oznaczenie
[in:] lub [w:] kolejno dla manuskryptów w j. angielskim lub j. polskim, tytuł zbioru, numer
woluminu zbioru, inicjały imion i nazwiska redaktorów ze skrótem (ed.) lub (red.) kolejno dla
manuskryptów w j. angielskim lub j. polskim, wydawcę, miejsce wydania, rok wydania, zakres
stron cytowanej pracy, np. S.M. Borisov, T. Mayr, A.A. Karasyov, I. Klimant, P. Chojnacki, C. Moser,
S. Nagl, M. Schäferling, M.I. Stich, A.S. Kocincova, O.S. Wolfbeis, New plastic microparticles and
nanoparticles for fluorescent sensing and encoding [in:] Springer series of fluorescence, vol. 4,
M.N. Berberan-Santos (ed.), Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg, 2008, pp. 431–463.
• Artykuły z czasopism i innych wydawnictw ciągłych – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów,
skrót nazwy czasopisma, rok wydania, numer woluminu, zakres stron cytowanej pracy, np. D.B.
Papkovsky, T.C. O’Riordan, G.G. Guiltbault, Anal. Chem., 1999, 71, 1568–1573. doi:
00.0000/aaaa000000.
• Abstrakty konferencyjne – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów, nazwę konferencji, miasto
(w nawiasie kraj), dni trwania konferencji, stronę abstraktu, np. A.H. Kassiba, B. Pattier, M.
Makowska-Janusik, A. Gibaud, XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and
Advanced Materials, Częstochowa (Poland), 12-15.06.2013, p. 36.
• Patenty – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów, rodzaj patentu, numer patentu, rok
wydania, np. B. Stevens, US Pat., 3.612.866, 1971.
• Prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne – podajemy inicjały imion, nazwiska
autorów, tytuł, określenie rodzaju pracy, nazwę instytucji, w której wykonano pracę, miejscowość,
rok opracowania, np. J. Kowalski, Badanie właściwości luminescencyjnych kompleksów
lantanowców, Praca magisterska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa,
2012.

• Cytowanie rezultatów prac nieopublikowanych – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów oraz
dopisek „rezultaty nieopublikowane” lub „unpublished results” kolejno dla manuskryptów w j.
polskim lub j. angielskim, np. A. Smith, unpublished results.
• Cytowanie prac opublikowanych w Internecie – podajemy inicjały imion, nazwiska autorów, tytuł,
adres strony wraz z datą odczytu strony, np. A. Smith, Title of an article on the website,
http://www...html/ [read: 01.01.2016] lub [odczyt: 01.01.2016] kolejno dla manuskryptów w j.
polskim lub angielskim.
Transliterację z alfabetów niełacińskich należy przeprowadzać według zasad międzynarodowych
(system anglo-amerykański).
Wymagane załączniki do manuskryptu
1. Lista proponowanych przez autora 4 recenzentów wraz z ich adresami e-mail. Recenzenci nie
mogą pochodzić z afiliowanej przez autora jednostki (uczelni, wydziału).
2. Rysunki w odrębnych plikach (dopuszczalne formaty wymieniono powyżej).
3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie dołączone w formie skanu. Oświadczenie wysyła się wraz z
pierwszą wersją manuskryptu.

