
 

 

Informacja dla Autorów (Ekologia i Technika) 
  

1. Artykuły podlegają recenzji i redakcja na jej podstawie podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do 
druku. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzenta i uwzględnienia 
ich w ostatecznej wersji pracy. Autorów zobowiązuje się do szybkiego wykonania korekty 
autorskiej. W uzasadnionych przypadkach redakcja może skrócić artykuł i dokonać zmian 
niezbędnych do zachowania przyjętego standardu wydawniczego; 

2. Artykuł winien być rezultatem własnej oryginalnej twórczości naukowej, przemyśleń lub 
syntez Autora (współautorów); 

3. Artykuł nie może w niczym naruszać praw autorskich innych osób ani niczyjego prawa 

własności; 
4. Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma; 
5. Do redakcji należy przesłać maszynopis w dwóch egzemplarzach wraz ze streszczeniem 

(minimum 10 zdań) i słowami kluczowymi (minimum 5 pojęć) w języku polskim i angielskim, 
tytuł artykułu przetłumaczony na j. angielski, teksty zapisane w postaci cyfrowej na płycie CD 
lub przesłać jeden egzemplarz drogą pocztową oraz drogą internetową; 

6. Obowiązuje edytor MS Word 2000 (lub późniejsze wersje), czcionka Times New Roman CE 12 
pkt. z podwójnym odstępem między wierszami; 

7. Materiały ilustracyjne, rysunki, zdjęcia, wykresy itp., powinny być dostarczone w formacie 
.psd lub .jpg dla bitmapy i .cdr lub .ai dla rysunków wektorowych, gdzie najcieńsza linia 
powinna mieć 0,5 pkt. Wszelkie wypełnienia powinny być realizowane przy pomocy tekstur 
typu linie proste, ukośne, kropki itd. Należy unikać wypełnień jednobarwnych w odcieniach 
szarości lub gradientach; 

8. Tekst nie może być formatowany przy użyciu: justowania, włączonej opcji dzielenia wyrazów, 
„miękkiego enter” (kombinacja Shift + Enter), „twardych spacji” (kombinacja „Space bar + 
Shift”), podziału stron, stopki i nagłówka. Wcięcia akapitowe winny być zaznaczane za 
pomocą tabulatora; „kursywy” należy używać tylko do nazw łacińskich; 

 10. Do publikacji należy dołączyć informacje o Autorze (Autorach) zawierające: imię i nazwisko,  
tytuł naukowy, miejsce i adres instytucji, e-mail oraz  telefon kontaktowy; 

11. Artykuł nie powinien przekraczać 16 stron maszynopisu formatu A-4 (margines 2,5 cm) – 
razem z rysunkami i tabelami; 

12. Wszystkie strony artykułu powinny być ponumerowane. Na marginesie należy zaznaczyć 
miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele; 

13. Schematy, rysunki i tabele powinny być dołączone na oddzielnych kartkach, a ich opisy 
dwujęzyczne tj. w j. polskim i angielskim; 

14. Obowiązuje następująca kolejność treści artykułu: tytuł w j. polskim, nazwisko Autora, 
miejsce pracy, tytuł w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. angielskim, 
wprowadzenie, metody, itd., streszczenie i słowa kluczowe  w j. polskim i literatura; 

15. Po treści artykułu powinien być zamieszczony wykaz cytowanej literatury, zawierającej przy 
pozycjach książkowych: nazwisko autora książki, pierwszą literę imienia, rok wydania, pełen 
tytuł, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, tom, stronę; przy czasopismach: nazwisko 
autora artykułu, pierwszą literę imienia, rok, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, tom, numer 
zeszytu, strony. Numery cytowanych pozycji literaturowych w tekście należy umieścić w 
nawiasach kwadratowych; 

16. Do druku przyjmowane będą fotografie czarno-białe tylko o dobrej jakości; 
17. Nie przyjmuje się do druku odbitek kserograficznych map, planów zdjęć oraz innych 

materiałów o niezbyt dobrej jakości technicznej; 
18. Artykuły drukuje się wersji czarno-białej; 
19. Maszynopisów artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca; 
20. W przypadku niewłaściwego przygotowania artykułu, redakcja może odmówić przyjęcia 

artykułu do recenzji.; 
21. Za publikację tekstów w czasopiśmie przysługuje 6 pkt. zgodnie z ministerialną oceną 

czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej (nr na liście ministerstwa – poz. 424, str. 271). 
 
 
Szczegółowe Informacje: 

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe  
ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz 
Tel. +48 52 322 22 68 (Alina Zybertowicz) 
btn@um.bydgoszcz.pl, btn.bydgoszcz.eu 


