WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
PRZYGOTOWUJĄCYCH TEKSTY WYSTĄPIEŃ DO WYDANIA
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH W FORMIE KSIĄŻKI
– Objętość rozdziałów wraz z tabelami oraz rysunkami nie powinna przekraczać 5-7
stron. Wyjątki, do uzgodnienia z redaktorem.
Należy zachować następujące formatowanie strony maszynopisu:
– Format strony – A4 (21x29,7 cm),
– Marginesy: 2,5 cm z każdej strony,
– Czcionka tekstu: Times New Roman, rozmiar 12 punktów,
– Interlinia (odległość międzywierszowa): pojedyncza.
Materiały do publikacji prosimy przekazywać do redakcji w następujących formatach:
 teksty publikacji w MS Word 97–2003 (.doc)
lub zapisane w standardzie „Rich Text Format” (.rtf),
 wykresy i rysunki włączone do tekstu
oraz w programie MS EXCEL (.xls) zapisane w osobnym pliku.
 grafika wektorowa w MS Word 97–2003 (.doc)
lub COREL DRAW do wersji 11 (.cdr)
 bitmapy, zdjęcia (.tif lub .jpg) – wymagana rozdzielczość 300 dpi
(300 punktów na cal wydruku – czyli bitmapa 10 cm szerokości w druku powinna
mieć 1200 punktów szerokości).
Proponowany układ maszynopisu:
TYTUŁ ARTYKUŁU
(napisany w całości dużymi literami)
Imiona i Nazwiska autorów
Nazwa instytucji
Adres pocztowy
Adres e-mail
Przykład:
ZNACZENIE (WKŁAD) DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ IOR – PIB W
ROZWOJU ZOOLOGII ROLNEJ W POLSCE
Jan Kowalski, ..........., .............
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Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
J.Kowalski@ior.poznan.pl
WSTĘP
METODYKA/ROZDZIAŁY
DYSKUSJA
WNIOSKI
LITERATURA (wybrane pozycje - alfabetycznie)
Przy powoływaniu się w tekście na LITERATURĘ należy wymienić w nawiasie
(okrągłym) nazwisko autora i rok (bez przecinka). Jeżeli jest dwóch autorów, nazwiska
połączyć spójnikiem „i” (np. Baluk i Kociałkowski 1988), jeżeli autorów jest więcej niż
dwóch cytować następująco – (Baluk i wsp. 1988). Powołując się na kilka pozycji należy
oddzielać je średnikami.
Nazwy łacińskie roślin i zwierząt pisać kursywą.

Materiał ilustracyjny i tabele
 Do opisu rysunków w programach graficznych stosować czcionkę Arial 8 punktów.
 Podpisy do rysunków umieścić pod rysunkiem.
 W tekście i podpisach stosować skrót – rys.
 Tytuły tabel pisać nad tabelą: Tabela, jej numer, za nim tytuł tabeli.
 W tekście stosować skrót – tab.

Termin przekazania opracowań do 31 września 2012 roku.
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