
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Przegl¹d Geologiczny — czasopismo wydawane przez
Ministra Œrodowiska — publikuje aktualne wiadomoœci
dotycz¹ce problemów istotnych dla œrodowiska geologów,
a tak¿e z zakresu interdyscyplinarnych nauk przyrodni-
czych, w tym:

� materia³y gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne
i prawne, wspomnienia, recenzje, informacje kroni-
karskie i o konferencjach dotycz¹cych geologii;

� artyku³y informacyjne, przegl¹dowe, syntetyczne i
metodyczne;

� doniesienia naukowe, poœwiêcone wy³¹cznie wa¿-
nym, budz¹cym powszechne zainteresowanie zagad-
nieniom.

Forma wszystkich publikowanych materia³ów musi
uwzglêdniaæ fakt, ¿e Przegl¹d Geologiczny jest przezna-
czony dla szerokiego krêgu odbiorców. Teksty musz¹ byæ
zwiêz³e i przystêpnie napisane — Autorzy zaœ powinni
pamiêtaæ, ¿e jedna (dobra) rycina jest lepsza ni¿ tysi¹c
s³ów. Priorytetem w wyborze artyku³ów do opublikowania
s¹ prace 6–7-stronicowe. Redakcja zastrzega sobie mo¿li-
woœæ skracania tekstów, dokonywania koniecznych popra-
wek stylistycznych oraz doboru rycin. Wyj¹tkowo, w przy-
padkach artyku³ów przegl¹dowych i zamawianych, dopusz-
cza siê objêtoœæ wiêksz¹ (do 10 stron druku).

Fakt nades³ania materia³u do publikacji w Przegl¹dzie
Geologicznym jest rozumiany jako deklaracja Autora, i¿
nades³any materia³ jest oryginalny, nie by³ wczeœniej prze-
kazany do druku innemu wydawnictwu. Po zaakceptowa-
niu artyku³u przez redakcjê Autorzy bêd¹ proszeni o
przekazanie redakcji praw autorskich do artyku³u. Redak-
cja nie wyp³aca Autorom honorariów (wyj¹tkiem s¹ honora-
ria za artyku³y zamawiane przez redakcjê). Autorzy otrzymuj¹
jeden egzemplarz miesiêcznika, w którym zosta³a wydru-
kowana ich praca, a Autorzy recenzowanych artyku³ów
naukowych dodatkowo 10 autorskich wydruków artyku³u.

Prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê z za³¹czonymi wska-
zówkami redakcyjnymi, gdy¿ nadsy³ane artyku³y, których
forma nie bêdzie odpowiada³a tym wymaganiom, nie bêd¹
przyjmowane do publikacji na ³amach naszego czasopisma.
Za wzór przygotowania artyku³u do druku mog¹ te¿ pos³u¿yæ
prace zamieszczone na stronie internetowej Pañstwowego
Instytutu Geologicznego (http://www.pgi.gov.pl/prz_geol).

Fotografie Autorów. Na ³amach naszego czasopisma
zamieszczane s¹ fotografie wszystkich Autorów artyku³ów
informacyjnych, polemicznych i naukowych. Prosimy
wiêc Autorów o do³¹czanie do tego typu artyku³ów
w³asnych fotografii (zdjêcie legitymacyjne) w formie elek-
tronicznej lub odbitki.

Streszczenia i s³owa kluczowe. Artyku³y naukowe
musz¹ zawieraæ krótkie streszczenia (nie powinny przekra-
czaæ ok. 30 wierszy) oraz s³owa kluczowe w jêzyku pol-
skim i angielskim.

Tekst. Format zapisu: Word (do wersji 2003 w³¹cznie),
Word Perfect (do wersji 8.0 w³¹cznie). W przypadku stoso-
wania innych edytorów tekstu prosimy o konwersjê na
wymienione formaty lub w ostatecznoœci o zapisanie tekstu
w formacie Rich Text Format (RTF). Objêtoœæ artyku³ów
nie powinna przekraczaæ 6–7 stron druku naszego czasopi-
sma, ³¹cznie ze streszczeniami, tabelami i rycinami (1 strona
druku odpowiada ok. 6 tys. znaków ze spacjami). W drodze
wyj¹tku do druku bêd¹ dopuszczane artyku³y 10-stroni-
cowe. Stosowanie wyró¿ników w tekœcie (przypisów, wer-

salików itp.) utrudnia lub czasami nawet uniemo¿liwia
poprawne formatowanie tekstu w u¿ywanym przez nas pro-
gramie DTP Corel Ventura 8.0.

Tabele. Zapis w takim formacie jak tekst lub w arkuszu
kalkulacyjnym Excel (do wersji 2003 w³¹cznie). Autorzy
powinni uwzglêdniæ ograniczenia wynikaj¹ce z formatu
czasopisma. Tabele nie mog¹ przekraczaæ wielkoœci jednej
strony druku — niespe³niaj¹ce tego wymogu nie bêd¹
zamieszczane w artykule. Tabele powinny byæ ponumero-
wane (cyframi arabskimi) zgodnie z kolejnoœci¹ pojawia-
nia siê w tekœcie artyku³u. Ka¿da tabela powinna mieæ
krótki, objaœniaj¹cy jej treœæ tytu³. W artyku³ach nauko-
wych tytu³ oraz wszystkie kolumny i wiersze w tabeli
musz¹ zawieraæ tekst pisany w jêzyku polskim (pismo pro-
ste) i angielskim (kursywa).

Elementy graficzne
a) mapy, przekroje itp.:
� prosimy o przygotowanie ich w programie Corel-

Draw (wersje do 9.0 w³¹cznie);
� w przypadku stosowania innych edytorów graficz-

nych prosimy o zapis rysunków w formatach wekto-
rowych: WINDOWS METAFILE (*.WMF) lub
innych skojarzonych z programem CorelDraw (naj-
lepiej po konsultacji z redakcj¹);

� w przypadku niemo¿noœci zapisu rysunku w postaci
wektorowej lub u¿ycia w rysunku obrazów zeskano-
wanych nale¿y zastosowaæ jeden z popularnych for-
matów bitmapowych, np. TIFF 5.0 Bitmap (*.TIF),
COREL PHOTO-PAINT (*.PCX, *.CPT), WINDOWS
BITMAP (*.BMP) lub JPEG Bitmaps (*.JPG);

� do zeskanowanej ryciny nale¿y do³¹czyæ w oddziel-
nym pliku tekstowym (*.doc, *.txt, *.rtf) objaœnienia
(w artyku³ach naukowych w j. polskim i angielskim);

b) wykresy, diagramy, schematy itp.:
� prosimy o przygotowanie ich w programie Corel-

Draw (wersje do 9.0 w³¹cznie) lub w arkuszu kalku-
lacyjnym Excel (do wersji 2003 w³¹cznie);

� w przypadku stosowania innych edytorów graficz-
nych prosimy o zapis rysunków w formatach wekto-
rowych: WINDOWS METAFILE (*.WMF) lub innych
skojarzonych z programem CorelDraw (najlepiej po
konsultacji z redakcj¹);

c) fotografie:
� rozdzielczoœæ zeskanowanych fotografii czarno-bia³ych

powinna wynosiæ co najmniej 600 dpi, a fotografii
kolorowych przynajmniej 300 dpi;

� format zapisu taki sam jak map w postaci bitmapowej;
� nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosowanie formatów kompre-

suj¹cych, jak np. JPEG, powoduje nieodwracalne
obni¿enie jakoœci zdjêcia, dlatego nale¿y ich unikaæ;

� W przypadku w¹tpliwoœci lub nietypowych formatów
plików graficznych prosimy o kontakt z red. Jackiem
Œniegowskim (jacek.sniegowski@pgi.gov.pl).

Przygotowuj¹c do druku ryciny (mapy, zdjêcia),
koniecznie nale¿y braæ pod uwagê format naszego czasopi-
sma. Przyjmujemy do publikacji ryciny o maksymalnym
formacie A4. Maksymalny obszar druku strony naszego
czasopisma wynosi 171 mm x 253 mm. Publikujemy ryci-
ny czarno-bia³e i kolorowe. Koszt druku kolorowych
rycin jest pokrywany przez wskazan¹ przez Autorów
instytucjê, przy czym warunkiem opublikowania koloro-
wych rycin jest pisemne zobowi¹zanie upowa¿nionego
przedstawiciela instytucji do uiszczenia op³aty. Koszt dru-
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ku jednej strony z kolorowymi rycinami wynosi 250 z³ +
22% VAT. Nie pobieramy op³at za kolorowe zdjêcia
zamieszczane na ok³adkach naszego czasopisma.

Wszystkie miejscowoœci, jak równie¿ otwory wiertni-
cze, kopalnie — wymienione w tekœcie artyku³u — powin-
ny byæ przedstawione na mapce lokalizacyjnej b¹dŸ szkicu
sytuacyjnym. Na mapce lokalizacyjnej nale¿y umieœciæ
kontur Polski z zaznaczonym obszarem badañ. Ka¿de zdjê-
cie i mapa powinny zawieraæ podzia³kê liniow¹. Wszelkie
objaœnienia powinny byæ umieszczone na rycinach.
Wyj¹tkiem s¹ objaœnienia skrótów literowych, które mog¹
byæ umieszczone w podpisie pod rycin¹. W artyku³ach
naukowych objaœnienia na rycinach oraz opisy poszczegól-
nych elementów ryciny powinny byæ podane w jêzyku pol-
skim i angielskim. Do pliku z tekstem artyku³u nale¿y
do³¹czyæ listê podpisów rycin (w artyku³ach naukowych w
jêzyku polskim i angielskim).

Literatura. W spisie literatury nale¿y podaæ tylko te
pozycje, do których s¹ odnoœniki w tekœcie. Nale¿y
powo³ywaæ siê na literaturê, cytuj¹c nazwisko autora i rok
publikacji (np. Kowalski, 2002; Kowalski & Nowak, 2002;
Kowalski i in., 2001). W spisie nale¿y wymieniæ wszyst-
kich autorów cytowanych pozycji oraz pe³ne nazwy czaso-
pism; skróty zostan¹ dokonane przez redakcjê. Publikacje
w alfabetach innych ni¿ ³aciñski powinny byæ podane w
polskiej transkrypcji. Spis pozycji literatury powinien byæ
przygotowany alfabetycznie, zgodnie z za³¹czonym
przyk³adem:

BOJAKOWSKA I. & SOKO£OWSKA G. 1998 — T³o geochemiczne
wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych (WWA) w gle-
bach leœnych. Przegl¹d Geologiczny, 46: 1083–1085.
HAMOR G. (red.) 1988 — Neogene Palaeogeographic Atlas of Central
and Eastern Europe. Hungarian Geological Institute.
KORNOWSKA I. 1983 — Dokumentacja geologiczna z³o¿a soli
kamiennej w wysadzie solnym „Damas³awek”, kategoria rozpoznania
C2, gmina: ¯nin i Janowiec Wielkopolski, województwo bydgoskie.
CAG Pañstwowy Instytut Geologiczny, nr arch. 3725/377.
STANKOWSKI W., BLUSZCZ A. & NITA M. 1999 — Stanowiska
osadów górnoczwartorzêdowych Mikorzyn i S³awoszewek w œwietle
badañ geologicznych, datowania radiowêglowego i luminescencyjnego
oraz analiz palinologicznych, [W:] Geochronologia górnego czwarto-
rzêdu Polski w œwietle datowania radiowêglowego i luminescencyjne-
go. Instytut Fizyki Politechniki Œl¹skiej, WIND J. Wojewoda: 87–111.

Forma dostarczania materia³ów. Tekst i materia³ ilu-
stracyjny artyku³ów naukowych nale¿y dostarczyæ w dwóch
egzemplarzach wydruku komputerowego (wraz z odbitka-
mi kserograficznymi rysunków, zdjêæ b¹dŸ przeŸroczy,
jakie Autorzy zamierzaj¹ zamieœciæ w tekœcie). O dostar-
czenie elektronicznego zapisu orygina³ów rycin redakcja
zwróci siê z proœb¹ po pozytywnym zaopiniowaniu pracy
przez recenzenta. Prace nierecenzowane mog¹ byæ nad-
sy³ane na elektroniczny adres redakcji:

� notki o konferencjach, sympozjach itp., recenzje i
wspomnienia prosimy przesy³aæ na adres:
anna.krokosz@pgi.gov.pl

� artyku³y przegl¹dowe, informacyjne i doniesienia
naukowe — na adres:
anna.fujak@pgi.gov.pl;
magdalena.mizerska@pgi.gov.pl
przeglad.geologiczny@pgi.gov.pl

Pliki mog¹ byæ przygotowane w postaci skompresowa-
nej, najlepiej metod¹ ZIP, ARJ lub RAR. Tekst, tabele,
ryciny i zdjêcia powinny byæ zapisane w oddzielnych pli-
kach. Do ka¿dego pliku nale¿y do³¹czyæ wydruk.

Krótkie doniesienia, notki o konferencjach, sympozjach,
warsztatach itp., recenzje i wspomnienia (nierecenzowa-
ne) powinny zawieraæ:
1) tytu³ w jêzyku polskim i angielskim;
2) nazwiska oraz pe³ne imiona wszystkich Autorów;
3) imiê, nazwisko i adres do korespondencji wraz z numerem
telefonu i faksu oraz adresem e-mail Autora, do którego nale-
¿y wys³aæ tekst w celu autoryzacji;
4) tekst pracy (dodatkowo mog¹ byæ ryciny i tabele — wów-
czas w pliku tekstowym nale¿y zamieœciæ listê podpisów
rycin i spis tytu³ów tabel);
Artyku³y informacyjne (oceniane przez 1 recenzenta) i
polemiczne powinny zawieraæ:
1) tytu³ w jêzyku polskim i angielskim;
2) nazwiska oraz pe³ne imiona wszystkich Autorów, ich
tytu³y naukowe, nazwy i adresy instytucji, których s¹ pra-
cownikami;
3) podpisane fotografie wszystkich Autorów (zdjêcie legity-
macyjne w formie elektronicznej lub odbitki);
4) imiê, nazwisko i adres do korespondencji wraz z numerem
telefonu i faksu oraz adresem e-mail Autora, do którego nale-
¿y wys³aæ tekst w celu autoryzacji;
5) tekst pracy (dodatkowo mog¹ byæ ryciny i tabele — wów-
czas w pliku tekstowym nale¿y zamieœciæ listê podpisów
rycin i spis tytu³ów tabel);
6) spis literatury (zawieraj¹cy wy³¹cznie pozycje cytowane w
tekœcie).
Artyku³y naukowe (oceniane przez dwóch recenzentów)
powinny zawieraæ:
1) tytu³ w jêzyku polskim i angielskim;
2) nazwiska oraz pe³ne imiona wszystkich Autorów, ich
tytu³y naukowe, nazwy i adresy instytucji, których s¹ pra-
cownikami;
3) podpisane fotografie wszystkich Autorów (zdjêcie legity-
macyjne w formie elektronicznej lub odbitki);
4) imiê, nazwisko i adres do korespondencji wraz z numerem
telefonu i faksu oraz adresem e-mail Autora, do którego nale-
¿y wys³aæ tekst w celu autoryzacji;
5) krótkie streszczenie w jêzyku polskim i angielskim (ok. 30
wierszy);
6) s³owa kluczowe w jêzyku polskim i angielskim;
7) tekst artyku³u (dodatkowo mog¹ byæ ryciny i tabele —
wówczas w pliku tekstowym nale¿y zamieœciæ listê podpisów
rycin i spis tytu³ów tabel):
a) wprowadzenie (niezatytu³owane) s³u¿¹ce okreœleniu t³a
problemu opisywanego w dalszej czêœci artyku³u;
b) cel pracy, materia³ i metody;
c) wyniki badañ;
d) wnioski;
8) spis literatury (zawieraj¹cy wy³¹cznie pozycje cytowane w
tekœcie).

Artyku³y naukowe s¹ oceniane przez 1–3 specjalistów z
danej dziedziny (nie ujawniamy Autorom ich nazwisk). Na-
stêpnie ich opinie (wraz z uwagami redakcji) s¹ przekazy-
wane Autorom. Po zapoznaniu siê z uwagami recenzentów
Autorzy poprawiaj¹ tekst i wraz z orygina³ami rycin i zapi-
sem elektronicznym dostarczaj¹ do redakcji jeden egzem-
plarz artyku³u. Po opracowaniu technicznym i zredagowaniu
artyku³ jest przes³any Autorowi do korekty. Bez korekty
autorskiej artyku³ nie mo¿e byæ przekazany do druku. W
korekcie nale¿y uwzglêdniaæ wy³¹cznie b³êdy typograficzne
oraz odpowiedzi na pytania redakcji; wszelkie dodatkowe
zmiany w tekœcie czy na rycinach, zaproponowane przez
Autorów na tym etapie, bêd¹ akceptowane tylko w wyj¹tko-
wych wypadkach.
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