Wymogi merytoryczne
Z uwagi na to, GIS w nauce ma szerokie zastosowanie prosimy o uwypuklenie w artykułach
źródeł danych, metody, narzędzi GIS a nie szerokiej interpretacji wyników (która oczywiście
musi być).
Prosimy o krytyczne odniesienie się do metody jej mocnych i słabych stron, powołania na
inne prace wykorzystujące ją w nauce.
Wymogi techniczne
FORMA ARTYKUŁU:
- objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 15-20 stron, na oddzielnej
stronie dane o autorze, do recenzenta wysyłamy tekst bez informacji o autorach
- tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między
wierszami 2 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
- marginesy - 2,5 cm,
- przypisy - u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy
bibliografii),
- tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych
pod tablicą,
- rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
- rysunki – jeśli to możliwe czarno-białe z zastosowaniem szrafu, co do kolorowych jeszcze
pertraktuję, gdyż wzrastają koszty – proszę przysłać proponowane kolorowe będę wiedziała
ile ich przewidywać
- liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli
artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
- elementy zeskanowane - w rozdzielczości 300 dpi.
Bibliografia
- notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
- w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie 'harwardzkim', w nawiasie
nazwisko autora i rok wydania bez przecinka - bez inicjału imion (np. Kot 2003),
- spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion,
rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Kot J., 2003, Strategia, PWN, Warszawa).
WYMAGANIA:
1. wersja papierowa - 2 odbitka z tekstem drukowanym jednostronnie w formacie A4,
na adres Iwona Jażdżewska Pracownia Regionalna GIS IGMiT WNG UŁ
Kopcińskiego 31 , 90 - 142 Łódź

2. wersja elektroniczna w pdf na adres gis.jazdzewska@gmail.com,
3. tytuł i streszczenie w języku angielskim - 1 strona A4,
4 zarys treści w języku polskim - na początku artykułu (ok. 5 wierszy),
5. słowa kluczowe,
6. dane autora (na końcu każdego tekstu) - stopień naukowy, imię i nazwisko oraz miejsce
pracy (uczelnia, katedra, zakład).

