Wytyczne dla autorów redakcji Wydawnictw Komunalnych
wydawca: Abrys sp. z o.o.
I. Zobowi zania autora i redakcji
1. Przesłanie artykułu do redakcji Wydawnictw Komunalnych uwa a si za jednoznaczne ze stwierdzeniem autora o
oryginalno ci pracy i nie naruszeniu praw autorskich ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Autor artykułu przekazanego do druku zobowi zuje si do niepublikowania go w innych mediach bez zgody
redakcji.
3. Przekazanie Wydawcy tekstu materiału prasowego, opracowania (utworu) do druku, zdj lub rysunków, zarówno
zamówionych, jak i stworzonych z własnej inicjatywy Autora, jest jednoznaczne: z udzieleniem bezwarunkowej zgody
na ich publikacj , z akceptacj stosowanych przez Wydawc stawek honorariów oraz udzieleniem Wydawcy licencji
niewył cznej na jego wykorzystanie w ci gu 24 miesi cy (licz c od pierwszej publikacji) w nast puj cym zakresie: w
postaci drukowanej w wydawanych przez Abrys Sp. z o.o. czasopismach, na stronach internetowych sygnowanych
przez Abrys Sp. z o.o. i na innych no nikach elektronicznych (dyskietka, CD-ROM), wykorzystania ich we
fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych Wydawcy.
4. Autor artykułu odpowiada za prawidłowo merytoryczn i cisło podanych informacji.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy publikowania tekstów niezgodnych z lini programow pisma,
b) uzale nienia publikacji tekstów od dokonania przez autora okre lonych zmian w wyznaczonym terminie,
c) odmowy publikowania tekstów zamieszczanych wcze niej w innych mediach,
d) adiustacji zarówno merytorycznej, jak i j zykowej tekstów,
e) doboru fotografii i grafiki,
f) wprowadzania ródtytułów, wyró niania fragmentów tekstu, skracania artykułów.
6. Poprawki merytoryczne redakcja b dzie konsultowa z autorem artykułu.
7. Autor jest zobowi zany stosowa si do wytycznych redakcji.
II. Reguły redagowania
Zaleca si stosowanie i uwzgl dnianie nast puj cych reguł w redagowaniu artykułów przesyłanych do redakcji:
1. zwi zło i komunikatywno ,
2. stosowanie formy bezosobowej,
3. pomijanie lub ograniczanie do niezb dnego minimum “rysu historycznego”, prezentacji analiz i stanu bada oraz
przegl du procedur i metodologii badawczych,
4. pomijanie okre le typu: „wst p”, „zako czenie”, „podsumowanie” oraz innych zwrotów charakterystycznych dla
tekstów publikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowych, nie stosowanie liczb
porz dkowych wyró niaj cych rozdziały, podrozdziały itp.,
5. wskazane jest stosowanie pogrubie ródtytułów oraz tytułów,
6. nie stosowanie przypisów i wykazów przypisów,
7. wskazanie na ko cu artykułu wykazu publikacji, do których odwołuje si autor ( ródła),
8. osobno mo na równie poda pozycje literaturowe umo liwiaj ce poszerzenie wiedzy na dany temat, przy czym
redakcja zastrzega sobie mo liwo ich nieopublikowania.
III. Zalecenia edytorskie
1. Artykuły przekazywane do publikacji powinny by przygotowane w edytorze tekstowym Word i przesłane emailem
lub na innym no niku danych.
2. Je li zał czone pliki przekraczaj obj to 5 MB prosimy o spakowanie ich (program WINZIP lub WINRAR).
3. Jedna strona czasopisma zawiera 6500 znaków ze spacjami.
4. Tekst powinien zawiera do 13 000 znaków ze spacjami; ka de odst pstwo od tej zasady nale y uzgodni z redakcj .
5. W przypadku zamieszczenia w artykule grafiki nale y pomniejszy tekst o ok. 1000 znaków na ka d z grafik.
6. Opis rysunków i tablic zamie ci w osobnym wykazie.
7. Rysunki, grafiki, wykresy i fotografie winny by przygotowane i dostarczane w postaci zapisu elektronicznego jako
pliki w formacie: *.CDR, *.JPG, *.EPS, *.BMP lub *.TIF o rozdzielczo ci 300 DPI w skali 1:1 lub w formie oryginału
(np. klisza, zdj cie, rysunek na kalce).
8. Imi i nazwisko autora, tytuł i stopie naukowy (zawodowy), zajmowane stanowisko prosimy podawa na ko cu
artykułu.
9. Autorzy, dotychczas nie współpracuj cy z redakcj , proszeni s o zał czenie do artykułu Karty autora Wydawnictw
Komunalnych wg zał czonego wzoru.
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