ROCZNIKI GEOMATYKI – ANNALS OF GEOMATICS
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
W zgłoszeniu artykułu do publikacji należy podać:
tytuł artykułu,
imiona i nazwiska autorów wraz z ich tytułami i nazwami instytucji oraz określeniem wkładu
każdego z autorów w powstanie publikacji,
obszerne streszczenie w języku polskim (do 2300 znaków),
informację o charakterze artykułu ( naukowy – źródłowy, przeglądowy; inny – sprawozdawczy,
techniczny, edukacyjny, popularyzatorski),
informację o źródłach wsparcia finansowego pracy przedstawianej w artykule,
dane do kontaktów z autorami – e-mail, strona www, telefon, adres,
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na dwa adresy: RocznikiGeomatyki@ptip.org.pl i
e.musial59@upc.poczta.pl
Na podstawie zgłoszenia artykuł będzie wstępnie kwalifikowany do publikacji w Rocznikach
Geomatyki, a o wyniku tej kwalifikacji autor przesyłający zgłoszenie, który w przypadku autorstwa
zespołowego traktowany jest jako reprezentant zespołu, zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
Wstepnie zakwalifikowany artykuł należy dostarczyć pocztą elektroniczną na wyżej podane adresy
lub zwykłą pocztą w postaci wydrukowanej i nagranej na nośniku elektronicznym (CD, DVD) na
adres: PTIP – Ewa Musiał, ul. rtm. W. Pileckiego 112/5, 02-781 Warszawa.
Dalsza korespondencja dotycząca recenzowania, wprowadzania zmian merytorycznych i redakcyjnych
oraz ostatecznej kwalifikacji odbywa się pocztą elektroniczną.
Poniżej podane są wymagania wydawnicze:
format A4; marginesy – 2,5 cm; interlinia – 1,5;
zalecana objętość tekstu 10 000-23 000 znaków, łącznie z rysunkami, tabelami i literaturą do 13
ponumerowanych stron;
wielkość czcionki: tekst – 11; tytuł – 14 pogrubiona, wersalikami; nazwiska autorów, śródtytuły –
12 pogrubiona; streszczenie – 11;
układ tekstu:
– tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – centrowane;
– imiona i nazwiska autorów bez tytułów; poniżej nazwy instytucji, dla większych instytucji z
podaniem wydziału, zakładu, instytutu, katedry, itp., bez adresu – centrowane;
– słowa kluczowe w języku polskim i poniżej w angielskim – od lewej strony; słowa kluczowe
stosowane są w celu maksymalnie zwięzłego określenia tematyki artykułu; mają one ułatwić
klasyfikację teści oraz wyszukiwanie m.in. w Internecie; zaleca się podawać jako słowa
kluczowe artykułu kilka terminów, w zasadzie jedno- lub dwuwyrazowych, szeroko
stosowanych w danej dziedzinie;
– tekst artykułu bez rysunków;
– odwołania do wszystkich rysunków i tabel; podpisy pod rysunkami na końcu tekstu lub w
miejscu przewidzianym na rysunki;

–
–

–

–
–

odwołania do cytowanych pozycji wykazu literatury w postaci: (nazwisko autora, rok);
wykaz literatury krajowej i zagranicznej w kolejności alfabetycznej autorów, dla każdej
pozycji: nazwiska z inicjałami, rok, tytuł, wydawca lub nazwa periodyku z określeniem jego
numeru; kursywą wyróżniać tylko nazwę periodyku;
streszczenie w języku polskim i angielski; objętość streszczenia od połowy do całej strony
(1000-2300 znaków); styl dogodny w tłumaczeniu, klarowny, bez nadmiernie długich zdań,
bez terminów, dla których znalezienie angielskich odpowiedników jest trudne;
dane autora/autorów – tytuły naukowe, imię i nazwisko, e-mail, telefon (stacjonarny
i komórkowy), strona www;
w załączeniu ponumerowane rysunki w postaci diapozytywów do druku, slajdów, rysunków
na folii lub papierze; rysunki kolorowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne;

postać elektroniczna:
– tekst – pliki .doc . docx lub .rtf;
– rysunki wielotonalne (np. zdjęcia, mapy) w oddzielnych plikach .jpg .cdr .tif , rozdzielczość
300 dpi lub wyższa; rysunki jednotonalne (schematy, wykresy) wykonane w Excelu lub Word
w plikach źródłowych, w Word tylko w stopniach szarości; maksymalna wielkość wraz
z podpisem 13x19 cm; wielkość czcionki, która ma być czytelna 8-9 punktów; rysunki
kolorowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne;
– tabele wykonane w Excelu lub Word w plikach źródłowych, w word tylko w stopniach
szarości; minimalna wielkość czcionki 9 punktów; maksymalna wielkość wraz z podpisem
13x19 cm, większe tabele podzielone na strony lub przygotowane do prostego podziału.
Ogólne informacje o publikowaniu w Rocznikach Geomatyki podane są w dziale ROCZNIKI witryny
www.ptip.org.pl dostępnym pod adresem www.ptip.org.pl/phpnuke/page.php?lg=pl&id=roczniki.
Zgodnie z podanym tam zaleceniem autorzy zgłaszanych publikacji powinni m.in. uwzględniać
niezbędne nawiązania do wyników wcześniejszych prac innych autorów. W związku z tym należy
stosować cytowania z odwoływaniem się do odpowiednich pozycji literatury oraz podawać wykaz
obejmujący te pozycje. Warto pamiętać, że tzw. indeks cytowań wpływa na ocenę czasopisma
naukowego, a w konsekwencji na punktację publikowanych w nim artykułów naukowych.
Pomocą w dostępie do cytowanych źródeł literatury może być REPOZYTORIUM GEOMATYKI
stanowiące dział REPOZYTORIUM witryny www.ptip.org.pl dostępny bezpośrednio pod adresem
www.repozytoriumgeomatyki.ptip.org.pl.

