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ZALECENIA EDYTORSKIE  
dla autorów artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach 

 nadsyłanych do publikacji  nakładem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 
 

Maksymalnie 1 arkusz autorski (40 000 znaków ze spacjami, tj. ok. 20-22 stron). Na końcu tekstu 
należy umieścić streszczenie w języku polskim oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim – 
maksymalnie 0,5 strony, kompletną bibliografię oraz krótką notę o Autorze. 

Prosimy o zachowanie poniższych wymogów edytorskich, 
co usprawni przygotowanie tekstów do druku: 

-  edytor tekstu – MS WORD 
-  krój i rozmiar czcionki - Times New Roman 12;  
-  brak numeracji stron; 
-  odstęp między wierszami - interlinia 1,0; 
-  wcięcia akapitowe - 1,25 cm; 
-  tytuł referatu - 14 punktów, WERSALIK, bold; 
-  tytuły rozdziałów i podrozdziałów - 12 punktów, normalny druk, bold; 
-  tytuły nad tabelami, rysunkami i ilustracjami - 10 punktów, normalny druk, bold; 
-  tekst w tabelach, rysunkach i ich źródłach, przypisach i streszczeniu - czcionka 10 punktów, 
interlinia: pojedyncza; 
-  tabele, rysunki i ilustracje należy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu jak najbliżej 
przywołań, numeracja ciągła, numery i tytuły nad tabelami, od jej lewego brzegu; 
-  opis źródeł tabel, rysunków itd. - pod tabelą, od jej lewego brzegu; 
-  rysunki i wykresy w EXCELU,                                                                                           
- tytuł naukowy, imię i nazwisko, pełna nazwa uczelni (instytucji), - Times New Roman 10, 
interlinia - pojedyncza; na I stronie, w lewym górnym rogu; 
-  przypisy dolne numerowane dla całego artykułu; skróty łacińskie (ibidem,  op.cit., vide, etc.) 
 

Autorzy otrzymuj ą po jednym egzemplarzu autorskim monografii. Polskie Towarzystwo 
Geopolityczne zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian wskazanych przez 
recenzenta bez porozumienia z Autorem. Autorzy nie otrzymuj ą wynagrodzenia za 
publikowane teksty. 

Instrukcja tworzenia przypisów:  

-  Przywołania opracowań książkowych - wg schematu: 
autor książki, tytuł,  miejsce i rok wydania, s.  
Np. L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 59. 
     
-  Przywołania opracowań z prac zbiorowych - wg schematu: 
autor opracowania, tytuł opracowania,[w:] autor (red.), tytuł pr. zbiorowej, miejsce i rok wydania, 
s.  
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Np. A. Łaszczuk, Analiza geopolityczna potęgi państw, [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. 
Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010, s. 69-80. 
 
 
 
 
-  Przywołania z gazet i czasopism - wg schematu: 
autor artykułu, tytuł, „Tytuł Gazety" nr, data wydania, s. 
M. Ostrowski, Jak grać Rosją, „Polityka” nr 36, 04.09.2010, s. 84-87. 
 
-  Przywołania z Internetu - wg schematu:  
autor tekstu (jeśli występuje), tytuł opracowania, adres strony internetowej, data dostępu. 
M. Sułek, Potęga jednostek politycznych w oczach polskich grup eksperckich w latach 2003-2011,  
http://geopolityka.net/potega-jednostek-politycznych-w-oczach-polskich-grup-eksperckich-w-
latach-2003-2011/, 12.06.2013. 


