WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
Materiały przekazywane do redakcji powinny być kompletne, czyli zawierać:
 tekst artykułu:
 tytuł w języku polskim i angielskim – powinien być hasłowy, ujmujący lakonicznie treść artykułu;
 wprowadzenie/wstęp;
 śródtytuły;
 zakończenie (zwięzłe podsumowanie omówionych w artykule zagadnień) lub wnioski ściśle
wynikające z zaprezentowanych wyników;
 tytuły naukowe/zawodowe, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy
instytucji);
 adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu oraz
adres e-mail autora, do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja);
 streszczenie (w j. polskim i angielskim);
 słowa kluczowe (polskie i angielskie; min. 4 – max. 8 słów);
 wykaz cytowanej w tekście literatury;
 rysunki i zdjęcia w osobnych plikach (format .jpg, .tiff);
 oświadczenie, że praca nie była wcześniej w całości lub części publikowana w innych czasopismach
oraz nie została złożona do innej redakcji (druk do pobrania tu http://szklo-ceramika.pl/dlaautorow);
 informację o źródłach finansowania;
 krótki biogram głównego lub głównych autorów (w przypadku 2 osób) oraz zdjęcie portretowe.
Wymagania techniczne:


tekst dostarczony przez Autora powinien zostać opracowany w pliku .doc lub .docx, 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 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 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;


tabele - w wersji edytowalnej (w pilkach .doc, .docx, .xls lub .xlsx).

