
Wymogi redakcyjne dla publikacji w monografii  
„Genetyczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania  

zrównoważonego chowu i hodowli bydła”  
XXVIII SZKOŁA ZIMOWA HODOWCÓW BYDŁA 

 
Rozdział w monografii (może być wieloautorski) – 20 pkt. MNiSW 

 
Objętość tekstu 
Minimum 16 stron druku (1 arkusz wydawniczy), tj. minimum 16 stron maszynopisu (ok. 40 tys. znaków ze spa-

cjami). 

 

Układ tekstu 
• Imię i nazwisko autora (autorów); 

• Afiliacja autora (autorów) (nazwa i adres instytucji) z podaniem adresu email autora korespondencyjnego 

• Tytuł w j. polskim  

• Tytuł w j. angielskim 

• Streszczenie na ok. ½ strony maszynopisu w j. polskim  

• Streszczenie na ok. ½ strony maszynopisu w j. angielskim  

• Słowa kluczowe (max. 5) w j. polskim 

• Słowa kluczowe (max. 5) w j. angielskim  

• Tekst publikacji (układ rozdziałów dowolny) 

 
Maszynopis 
Edytor tekstu: MS Word 

Czcionka: Times New Roman, 12 pkt. 
Interlinia: 1,5 wiersza 

Marginesy: 2,5 cm  

 
Literatura 
W wykazie literatury należy podawać wyłącznie pozycje, które były cytowane w tekście pracy. 

Literaturę cytuje się w tekście w układzie: nazwisko autora – rok publikacji, w nawiasach kwadratowych, np. 

[Spector 1997], według Spectora [1997]; przy 2 autorach: [Stanecki i Brown 1999]; przy 3 lub większej liczbie 

autorów stosowany jest skrót „i in.” [Starck i in. 1999]. Jeśli w tekście w nawiasie autor powołuje się na kilka 

pozycji, powinien je ułożyć chronologicznie według lat wydania, np. [Spector 1987, Fannon i Shull 1998, Brown 

2001]. W wypadku zamieszczania cytatu należy w powołaniu podać strony, np. [Spector 1997, s. 83].  

W rozdziale „Literatura” cytowane prace ułożone są w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. W 

wypadku kilku prac tego samego autora kolejność wyznacza data wydania. Jeśli więcej niż jedna praca jest z tego 

samego roku, układa się je alfabetycznie według tytułów, a przy dacie dodaje litery (np. 2001 a, 2001 b). Na 

przykład: 

Fannon J.E. 1990. Skrobie... 

Fannon J.E. 1992. Chemia koloidów.... 

Fannon J.E., Hauber R., BeMiller J. 1987. Morfologia..... 

Fannon J.E., Shull J. 1987 a. Interior channels.... 

Fannon J.E., Shull J. 1987 b. Surface pores.... 

 

Kolejność zapisu bibliograficznego artykułu: autor, rok wydania, tytuł pracy, nazwa czasopisma, numery tomu, 

zeszytu oraz pierwszej i ostatniej strony pracy. Tytuły czasopism powszechnie znanych należy pisać w skrócie, 

według obowiązujących zasad, mniej znanych – bez skrótów, z podaniem kraju wydania. Przy cytowaniu książek 

po tytule należy podać wydawcę i miejsce wydania; przy pracach niepublikowanych – informacje o charakterze 

pracy (np. praca doktorska, ekspertyza, opracowanie), miejscu przechowywania, formie (np. maszynopis, mapa). 

Przykłady zapisu bibliograficznego: 

 

Pozycje książkowe 

Hellwig Z. 1959. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa. 

 

Prace zbiorowe 

Poradnik inżyniera. Cukrownictwo. 1987. Red. J. Dobrzycki. WNT, Warszawa. 

 



Artykuły w książce lub wydawnictwie nieperiodycznym 

Brill W.J. 1985. Wiązanie azotu. [W:] Biologia plonowania. Red. P.S. Carlson. PWRiL, Warszawa, 58–78. 

Fageria N.K. 1990. Iron requirement of cereals and legumes in solution culture. [W:] Plant Nutrition Physiology 

and Applications. Red. M.L. Beusichem. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, The Netherlands, 213–217. 

Nowak K. 1993. Galanina jako regulator wydzielania insuliny. Mat. 2. Ogólnopol. Symp. „Molekularne i fizjolo-

giczne aspekty regulacji ustrojowej”, Kraków 3–4.06.1993, 22–31. 

 

Artykuł w czasopiśmie 

Bredemeijer G. 1984. The role of peroxidases in pistil-pollen interaction. Theor. Appl. Genet., 68, 3–16. 

Jarosiewicz B., Gosiewski W. 1986. Optymalizacja terminów sadzenia pomidorów w wiosennej uprawie pod 

osłonami. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Ogrodnictwo, 15, 73–109. 

 

Prace niepublikowane 

Grzelak I. 1988. Kształtowanie się zbiorowisk roślinności łąkowej pod wpływem nawożenia gnojowicą. Praca 

doktorska. AR w Poznaniu, maszynopis. 

 

Tabele 
Tabele sporządzone w edytorze tekstu MS Word lub arkuszu MS Excel, w dwóch wersjach językowych (po pol-

sku i po angielsku) - począwszy od tytułu tabeli, poprzez jej zawartość, a na legendzie skończywszy. 

Numer i tytuł tabeli powinny być umieszczone nad tabelą. Pozycje wymagające objaśnień w tekście tabeli należy 

zaznaczyć kolejną małą literą alfabetu lub gwiazdką w indeksie górnym. Przypisy i objaśnienia do tabel należy 

zamieszczać bezpośrednio pod tabelami.  

Jeśli tabela zawiera dane pochodzące z cudzej pracy, należy podać pod nią ich źródło. Należy unikać powtarza-

nia w tekście pracy danych liczbowych zamieszczonych w tabeli, a także unikać ilustrowania tych samych danych 

graficznie. 

 

Ilustracje (rysunki, wykresy) 
Ryciny i wykresy, sporządzone w edytorze tekstu MS Word lub arkuszu MS Excel, w dwóch wersjach języko-

wych (po polsku i po angielsku). Ryciny i wykresy muszą być ponumerowane. Na wykresach nie należy stosować 

szarego tła, a słupki wypełniać wyraźnie skontrastowanymi tłami. Opisy osi na wykresach muszą mieć tę samą 

wielkość, a wszelkie napisy być wielkości proporcjonalnej do wielkości rysunku, aby po ewentualnym zmniej-

szeniu były czytelne. Opisy na rysunkach i wykresach powinny być dwujęzyczne (j. polski i j. angielski). Opisy 

osi rozpoczynamy wielkimi literami, opisy elementów rysunku – małymi. 

W wypadku wykorzystania ilustracji zaczerpniętych z innych publikacji należy podać źródło. 
 

Fotografie i schematy, mapy 
Dostarczone fotografie muszą mieć odpowiednią jakość. Ze względu na wymaganą rozdzielczość, minimalna 

objętość plików wynosi 1 MB. Akceptowane formaty: JPG, TIFF, BMP. Podpisy pod fotografiami - w wersji 

polskiej i angielskiej. 

W wypadku zamieszczenia cudzych zdjęć i schematów obowiązkowo należy podać bezpośrednie źródło/imię i 

nazwisko ich autora lub informację, że „opracowano na podstawie…..”. Konieczne jest także dostarczenie do 

wydawnictwa pisemnej zgody na wykorzystanie fotografii w danej publikacji, wyrażonej przez właściciela praw 

autorskich (zgoda może być przekazana w formie mailowej). Jeżeli autor książki jest jednocześnie autorem 

zdjęć, wystarczy stosowne oświadczenie. 

Formuła zgody na publikację: 

„Wyrażam zgodę na publikację mojego zdjęcia (schematu, itp.) w rozdziale (tytuł) autorstwa  

(imię i nazwisko), zamieszczonym w monografii „Genetyczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarun-

kowania zrównoważonego chowu i hodowli bydła” 

 

Wzory matematyczne 
Należy zapisywać używając edytora wzorów MS Word. 

 

Tabele, rysunki, wykresy, fotografie i schematy powinny być zamieszczone w tekście we właściwych miejscach i 

dołączone dodatkowo na osobnych stronach. 

 
UWAGA: Można dostarczyć materiały tylko w j. polskim, a Redakcja wykona tłumaczenie odpowiednich treści 

na j. angielski. 


