Uwagi ogólne
Materiały przekazane do publikacji powinny być napisane w języku polskim i wysłane w
formie elektronicznej ( na adres darekn@hot.pl), w programie Microsoft Word Format
(doc lub rtf, nie docx). Strony powinny mieć marginesy 2,5 cm, tekst powinien być
napisany czcionką Times New Roman 12p. z przedziałami liniowych 1,5, bez podkreśleń,
kursywy czy pogrubień. podstawnie, bez żadnych wgnieceń lub pogrubienie. Teksty
oryginalne dokumenty powinien mieć następujący układ:
1) strony tytułowej;
2) streszczenie;
3) słowa kluczowe - maks. 5;
4) wstęp;
5) materiał i metody;
6) wyniki;
7) dyskusja;
8) podsumowanie;
9) wnioski;
10) ew. podziękowania;
11) ew. odniesienia;
12) tabele;
13) legendy rycin;
12) ryciny ( za ryciny uznawane są fotografie, rysunki, wykresy itd.).
Strona tytułowa
Jedna strona powinna zawierać następujące treści umieszczone w oddzielnych liniach w
kolejności:
1) tytuł (Tytuł maksymalnie do 50 znaków ze spacjami);
2) imiona i nazwiska autorów;
3) afiliację (numeracja arabska);
4) odpowiednio, adres, numer telefonu i faksu autora i adresów e-mail;

Streszczenie

Ok. 200 - 300 słów, należy umieścić na osobnej stronie. Powinno zawierać treści
dotyczące wstępu, celi pracy, materiałach i metodach wynikach i wnioskach.
Na tej samej stronie : Słowa kluczowe (3-5 słów) powinny być umieszczone
(nie mogą zwierać słów zawartych w tytule).
Tekst

Tekst powinien być napisany w programie Word przy użyciu czcionki Times New
Roman 12p. z odstępem między liniami 1,5 bez podkreśleń, kursywy, bez żadnych
pogrubień itp. Wyniki pomiarów w tekście powinny być podane w jednostkach SI.
Metody statystyczne stosowane w pracy powinny być opisane szczegółowo na końcu
części metodologii.

Cytowania w tekście:
- gdy autor jest cytowany bezpośrednio, rok wydania należy podać po nazwie w
nawiasach okrągłych.
Taki pogląd przedstawiany jest w pracy Iksińskiego (1962).
- gdy cytowana jest praca dwóch autorów.

Taki pogląd przedstawiany jest w pracy Iksińskiego i Igrekowego (2011).

- gdy cytowane są dwie ( lub więcej) prac

Współcześnie antropolodzy (Iksiński 2007; Igrekowy 2015) uznali, iż....

Współcześnie antropolodzy (Iksiński 2008a, 2008b; Igrekowy 2015) uznali, iż....
- gdy cytowana jest praca wielu autorów.

Taki pogląd przedstawiany jest w pracy Iksińskiego i in. (2011).
Literatura
Spis literatury powinien być w kolejności alfabetycznej
przykład:

- gdy cytowana jest książka

Gerasimov MM. 1955. Reconstruction of the Face on the Skull. Nauha: Moscow.

- gdy cytowany jest artykuł z czasopisma naukowego

Estevez J. 2004. Vanishing carnivores: What can the disappearance of large carnivores
tell us about the Neanderthal world?. International Journal of Osteoarchaeology 14 : 190200. DOI: 10.1002/oa.755
- gdy cytowany jest rozdział z książki

Smith PG, Moss AR. 1994. Epidemiology of tuberculosis. [w:] Pathogenesis, Protection
and Control , Bloom BR (red.). ASM Press: Washington, DC; 47-59.
Tabele

Powinny być:

- numerowane cyframi arabskimi;

- umieszczone na osobnych stronach przesłanego tekstu (po literaturze);

- w tekście w osobnej linii, zaznaczone miejsce preferowanego umieszczenia tabeli
- Tabela 1 tutaj-

( redakcja może zmienić w zależności od możliwości drukarskich);

- podpisy tabeli muszą być czcionką Times New Roman 12p. i w odstępie 1 linii
natomiast wszelkie treści umieszczone w obrębie tabeli muszą być czcionką Times New
Roman 10p i w odstępie 1 linii;
- tytuł umieszczone nad tabelą powinna odnosić się do jej treści;

- nie powinno się używać pionowych ani pionowych linii (z wyjątkiem rozdziałów
nagłówków kolumn lub linii zamknięcia tabeli);

- tabela musi mieścić się w ustawieniu pionowym lub poziomym strony z zachowaniem
w/w marginesów na stronie formatu B5;
- wszystkie skróty stosowane w tej tabeli powinny być zdefiniowane poniżej;

- redakcja zastrzega sobie prośbę o przeformatowanie tabeli.
Ryciny

Wszystkie ryciny muszą mieć odniesienie w tekście i numerowane cyframi arabskimi (w
tekście np. Ryc.1 ).

W tekście w osobnej linii, powinno być zaznaczone miejsce preferowanego umieszczenia
ryciny ( redakcja może zmienić to w zależności od możliwości drukarskich)
- Rycina 1 tutaj-

Ryciny powinny być wysłane w osobnych plikach tif, lub eps , plik powinien być
nazwany "nazwiskiem pierwszego autora podkreślnik ryc numer" (np.
nowakowski_ryc1.tif).

Wszystkie ryciny ( szczególnie fotografie) powinny być poprawnie technicznie oraz
posiadać rozdzielczość 300 dpi a jednocześnie rozmiar 150 x 90 mm lub 90 x 90 mm.
Ewentualne napisy na rycinach powinny być wykonane czcionką Times New Roman
10p. i w odstępie 1 linii dla formatu jak wyżej (300 dpi oraz 150x90 lub 90x90).

Ryciny zawierające wykresy powinny być wykonane w skali szarości, wypełnienia
niezbędnych obszarów rycin proszę wypełnić szrafurą (lub wyraźnie różniącymi się
cieniami).

Podpisy do rycin (np. Rycina 1. ................) powinny być przesłane na osobnej stronie, wraz
z tekstem, w formacie jak tekst pracy.
Wszystkie ryciny muszą spełniać wymagania dotyczące praw autorskich.
Ryciny wklejane do tekstu jako „obiekt” nie będą akceptowane.
Ryciny nie spełniające tych wymagań nie będą akceptowane.
Podziękowania

Powinny być zawarte informacje dotyczące źródeł wsparcia finansowego, w tym, na
przykład, numer projektu badawczego, w którym finansowanie pochodzi oraz
komentarzami do osób, które posiadają znaczny wkład w artykule, ale nie są
wymienione wśród autorów.
Na wszelkie pytania udzielę odpowiedzi pod adresem: darekn@hot.pl
z wyrazami szacunku, Dariusz Nowakowski

