Wytyczne do Autorów
Monografii „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne – 2020”

Zakres tematyczny
W monografii publikowane będą oryginalne prace badawcze dotyczące teorii i zastosowań
chromatografii jonowej i technik pokrewnych pod względem aplikacyjnym (np. elektroforeza
kapilarna, chromatografia cieczowa). Przyjmowane będą również prace przeglądowe mające
charakter krytycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy na tematy związane bezpośrednio
z tematyką konferencji.
Przygotowanie artykułu
Materiały przekazywane do redakcji powinny być przygotowane zgodnie z podanymi niżej
wytycznymi:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Całość artykułu (wraz z rysunkami, tabelami, streszczeniem oraz bibliografią) nie powinna
przekraczać objętości 25 stron.
Praca musi zostać przesłana do redakcji w języku polskim lub angielskim.
Artykuł powinien zostać złożony do redakcji w formacie doc lub docx w formie trzech
plików:
Tekst - Nazwisko i Imię + IC 2020.doc – plik zawierający całość tekstu bez tabel
i rysunków, np. Kowalski Jan IC 2020 Tekst.doc
Rysunki – np. Kowalski Jan IC 2020 Rysunki.doc – plik zawierający wszystkie rysunki wraz
z podpisami.
Tabele – np. Kowalski Jan IC 2020 Tabele.doc – plik zawierający tabele wraz z podpisami.
Teksty należy przygotować w formacie A4; marginesy: 2,5 cm; czcionka: Times
New Roman 12 pkt.; interlinia: 1,5. Tekst powinien zostać podzielony logicznie na rozdziały
i podrozdziały zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami redagowania artykułów naukowych.
W tekście powinny zostać oznaczone miejsca, w których umieszczone mają zostać tabele
i rysunki.
Opisy rysunków powinny być zwięzłe i czytelne, wykonane pismem odpowiedniej
wielkości tak, aby zachować ich czytelność po zmniejszeniu. Prosimy o unikanie
umieszczania na rysunkach opisów słownych, które zaleca się podać w podpisie lub
tekście artykułu. Wykresy należy zamieszczać bez ramki, ale domknięte również z prawej
strony. Legenda do wykresu powinna znajdować się pod nim i być zamieszczona
również bez ramki.
Tabele powinny być podzielone na kolumny. W przypadku tabel zawierających dużo
wyników muszą być one również podzielone na wiersze, aby zachować ich czytelność.
Literatura w treści artykułu powinna być cytowana poprzez podanie w nawiasie
nazwiska i roku publikowania pracy np. (Nowak 2014). W przypadku dwóch autorów
cytowanej pracy należy podać obydwa nazwiska połączone „and” oraz rok publikacji np.
(Nowak and Kowalski 2014). W przypadku wielu autorów cytowanej pracy należy podać
nazwisko pierwszego autora, skrót „et al.” i rok publikowania pracy np. (Kowalski et
al. 2014). Gdy w jednym miejscu autor odnosi się do kilku publikacji należy poszczególne
cytowania oddzielić przecinkiem np. (Kowalski i in. 2004, Nowak 2004, Nowak i Kowalski
2004) i podać je w porządku alfabetycznym. Źródła internetowe powinny być cytowane
podobnie jak inne teksty, tj. należy podawać autora i rok powstania danej publikacji.

8.

Zestawienie
cytowanej
literatury
powinno
być
zamieszczone
na
końcu
artykułu, uporządkowane alfabetycznie według nazwiska pierwszego z autorów. Wykaz
literatury powinien zostać sporządzony według następujących zasad:

Czasopismo:
Nowak S.W., A.J. Smith, K.T. Taylor: Title of article, Journal Name, 10, 2, 93–98 (2006).
Przykład:
Kalinichenko A., V. Havrysh: Feasibility study of biogas project development: technology maturity,
feedstock, and utilization pathway, Archives of Environmental Protection, 45, 1, 68–83 (2019).
Książka:
Kraszewski J., K. Kinecki: Tytuł książki. Prace i Studia, Zabrze (2006).
Praca zbiorowa pod redakcją:
Reynor J., K.T. Taylor: Tytuł rozdziału, [w:] I. Kaźmierski, C. Jasiński (red.) Tytuł cytowanej
książki, Wydawnictwo, Zabrze, 145–157 (2006).
Źródła internetowe:
Bąk M., K. Kot: Tytuł, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2014)).
Patenty:
Orszulik E., K.T. Taylor: Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16
marca 2009.
Smith I.M., K.T. Taylor: U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark
Office, (1988).
Materiały publikowane w języku innym niż angielski:
Tytuły cytowanych materiałów powinny być przetłumaczone na język angielski. Na końcu
przypisu, w nawiasie, powinna znaleźć się informacja na temat języka w jakim artykuł został
opublikowany. Przykład:
Nowak S.W., A.J. Smith, K.T. Taylor: Title of article, Journal Name, 10, 2, 93–98 (2006). (in Polish)
Przyjęcie artykułu do redakcji
Złożenie artykułu w redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca nie była
dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do publikacji w żadnym innym czasopiśmie.
Autorzy przyjmują także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich praw do jej
zgłoszenia. Artykuły należy przesyłać do dnia 10 stycznia 2020r. drogą elektroniczną na adres:
rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl
Procedura recenzowania
Wszystkie nadesłane do redakcji artykuły będą podlegały recenzji. Po zakończeniu procesu
recenzowania Autorzy są informowani o jego wynikach oraz - jeżeli recenzja jest pozytywna proszeni o naniesienie sugerowanych poprawek w krótkim, określonym czasie. Następnie
poprawiona praca będzie weryfikowana przez redakcję pod kątem merytorycznym i edytorskim.

