
Wskazówki dla Autorów

Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej GEOLOGIA publikuje oryginalne prace,
artyku³y i komunikaty z zakresu nauk o Ziemi i œrodowisku w jêzyku polskim i angielskim.
Wszystkie prace s¹ recenzowane.

Przy przygotowywaniu materia³ów do druku nale¿y wzorowaæ siê na uk³adzie tekstu,
rozdzia³ów, cytowania i spisu literatury zamieszczonych w bie¿¹cych zeszytach, pocz¹wszy
od zeszytu nr 1 tomu 31 z 2005 roku.

Objêtoœæ artyku³ów nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 stron, a nie powinna przekraczaæ 25
stron (Times New Roman CE 12 pkt, odstêp 1,5), jednak w uzasadnionych przypadkach
mo¿liwa jest publikacja prac przekraczaj¹cych tê objêtoœæ. Teksty zawieraj¹ce dyskusjê na-
ukow¹ i/lub stanowisko krytyczne w stosunku do wczeœniej opublikowanego na ³amach
Kwartalnika artyku³u s¹ dopuszczone tylko wtedy, gdy zawieraj¹ tak¿e nowe wyniki badañ
i oryginalne interpretacje autora. Pierwszy autor ma prawo do ostatecznej odpowiedzi na
tych samych zasadach, które dotycz¹ dyskutanta.

Materia³y przeznaczone do druku nale¿y nadsy³aæ w dwóch egzemplarzach jednostron-
nego, znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman CE 12 pkt, interli-
nia 1,5, format A4, marginesy 2,5 cm, tekst ma byæ wyrównany tylko do lewego marginesu,
bez dzielenia wyrazów) wraz z dyskietk¹ (3.5’ lub CD). Dyskietki powinny byæ wolne od
wirusów (dyskowych, plikowych).

Tekst powinien zaczynaæ siê stron¹ tytu³ow¹ z nastêpuj¹cym uk³adem wierszy: tytu³
pracy w jêzyku g³ównym artyku³u i tytu³ w jêzyku abstraktu/streszczenia, imiê i nazwisko
autora(ów), nazwa i adres instytucji zatrudniaj¹cej autora(ów) i adresy poczty elektroni-
cznej (e-mail) oraz krótkie streszczenie polsko- (Treœæ) i angielskojêzyczne (Abstract),
które powinny zawieraæ odpowiednio po 120–130 s³ów. S³owa kluczowe (Key words) nie
mog¹ zawieraæ wiêcej ni¿ 7 hase³, powinny byæ u³o¿one w sposób hierarchiczny – od hase³
ogólnych do szczegó³owych.

Na koñcu artyku³u (po literaturze) winno znaleŸæ siê streszczenie w jêzyku angielskim
(Summary), w którym nale¿y powo³aæ siê na zamieszczone w tekœcie figury i tabele.

Wszelkie uwagi dotycz¹ce redakcji technicznej nale¿y zrobiæ o³ówkiem na jednej ko-
pii wydruku komputerowego, z zaznaczeniem proponowanej rangi tytu³ów rozdzia³ów
(I, II, III), miejsc w³amania figur i tabel.

Rysunki, zarówno czarno-bia³e, jak i kolorowe (w skali 1:1), powinny byæ wydruko-
wane lub odbite na kserokopiarce z orygina³ów dobrej jakoœci. Nie powinny one przekra-
czaæ formatu B5. Je¿eli autor dostarcza rysunki na dyskietce (w jednym z podstawowych
komputerowych programów graficznych z preferencj¹ CorelDRAW 7.0), konieczne jest za-
³¹czenie ich wydruków. Fotografie (w tym kolorowe) i plansze (kilka rysunków lub zdjêæ
razem) musz¹ byæ kontrastowe, o wymiarach nie przekraczaj¹cych rozmiarów strony (naj-
lepiej przygotowane w skali 1:1, gotowe do reprodukcji). Rysunki, fotografie i plansze po-
winny byæ opisane o³ówkiem na odwrocie, z ci¹g³¹ numeracj¹ (jako kolejne figury – Fig.),
pod jak¹ znajduj¹ siê w tekœcie. Dwujêzyczne (polskie i angielskie) podpisy do nich nale¿y
zamieœciæ na oddzielnej stronie opisanej tytu³em i nazwiskiem autora(ów) artyku³u; wszystkie
opisy na rysunkach powinny byæ równie¿ dwujêzyczne. Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiedni¹
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wielkoœæ liter na rysunkach przeznaczonych do zmniejszenia. Szrafury powinny byæ oznac-
zone cyframi objaœnionymi nastêpnie w podpisach. Poszczególne obiekty na planszach maj¹
byæ opisane du¿ymi literami (np. Fig. 5B). Tabele (w cytowaniu – Tab.) nale¿y przygoto-
waæ na osobnych stronach (nie w tekœcie), a tekst w nich zawarty winien byæ dwujêzyczny.

Spis literatury (Literatura/References), zestawiony w porz¹dku alfabetycznym, winien
zaczynaæ siê od nowej strony i zawieraæ jedynie pozycje cytowane. Tytu³y prac pisanych
alfabetem ³aciñskim powinny byæ podane w ich oryginalnym brzmieniu. Prace pisane cyry-
lic¹ nale¿y transliterowaæ na alfabet ³aciñski zgodnie z zasadami miêdzynarodowymi (za-
lecenie ISO).
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Kilka prac jednego autora publikowanych w tym samym roku nale¿y odró¿niæ ma³ymi
literami po roku wydania [np. Nowak (1976a)]. Prace cytuje siê w tekœcie: Kowalski
(1985) lub (Kowalski 1985). Praca dwóch autorów ma byæ cytowana jako: Kowalski &
Nowak (1997) lub (Kowalski & Nowak 1997). Je¿eli praca ma wiêcej ni¿ dwóch autorów,
nale¿y cytowaæ: Kowalski et al. (1996) lub (Kowalski et al. 1996). Cytuj¹c kilka prac obok
siebie, nale¿y zachowaæ kolejnoœæ chronologiczn¹.

Ka¿dy z Autorów otrzymuje jeden bezp³atny egzemplarz czasopisma.

Wszelkie pytania dotycz¹ce wydawnictwa nale¿y kierowaæ do Redaktora b¹dŸ Sekre-
tarza kwartalnika.
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