WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Materiały przekazywane do redakcji powinny być kompletne, czyli zawierać:
 tytuł – powinien być hasłowy, ujmujący lakonicznie treść artykułu;
 nazwiska i imiona autora lub autorów;
 adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu
oraz adres e-mail), do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja;
 klasyczną budowę: wprowadzenie/wstęp, rozwinięcie, zakończenie (zwięzłe podsumowanie
omówionych w artykule zagadnień) lub wnioski ściśle wynikające z zaprezentowanych
wyników;
 śródtytuły;
 podpisaną umowę licencyjną między autorem/autorami a wydawcą (druki autor otrzymuje w
momencie przyjęcia tekstu do druku);
 krótki biogram autora (maksymalnie 2-3 zdania, streszczające działalność zawodową i
zainteresowania)
Wymagania techniczne:
 Tekst dostarczony przez Autora powinien zostać opracowany w programie Microsoft Word –
bez szczególnego formatowania, zapisany BEZ znaczników w wersji końcowej.
 Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.
 W celu umieszczenia wyrażeń przyimkowych, nazw, dat etc. w jednym wersie należy
stosować twardą spację (Ctrl+Shift+spacja) [NIE Enter].
 Przypisy (jeśli są) numerowane kolejno w tekście artykułu, w nawiasach kwadratowych (np.
[1]) bezpośrednio odnoszące się do literatury na końcu artykułu (plik Zasady cytowania w SiC
do pobrania tu http://szklo-ceramika.pl/dla-autorow);
 Zapis literatury wg schematu autor - rok (szczegóły w pliku: Zasady cytowania w SiC).
UWAGA: źródła cytatów należy zaznaczać, jako odwołania do literatury, nie w przypisach.
Sama literatura powinna być wymieniona w porządku numerycznym odpowiadającym
kolejnym przypisom w tekście;
 Materiały ilustracyjne (zdjęcia, rysunki, wykresy graficzne) powinny być ponumerowane,
podpisane i dostarczone do redakcji w formie osobnych plików graficznych (np. .jpg, .tiff) o
rozdzielczości min. 300 dpi (wielkość od. 2-3 Mb w przypadku zdjęć). Oprócz tego powinny
zostać zamieszczone w odpowiednich miejscach w tekście. UWAGA: redakcja prosi o
dostarczenie odpowiednio dużych i sprawdzonych pod kątem wyrazistości plików, celem
uniknięcia problemów z odczytaniem danych dołączonych do wykresów, przy czym prosimy o
zastosowanie czcionki o tym samym rozmiarze i kroju;
 W przypadku zdjęć lub rysunków, należy jeszcze dodatkowo podać opis, autora (wykonane
zdjęcia) lub źródło pochodzenia (dokładny adres strony www. lub licencji na podstawie,
której ją udostępniono: CC0 1.0 Public Domain Dedication; CC BY-SA 3.0, itd.) UWAGA:
prosimy o dostarczenie opisów do materiałów ilustracyjnych w osobnym pliku tekstowym
(Word).
 Tabele - w wersji edytowalnej (Microsoft Excel).

