XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 28-29 maja 2019 r.
Temat:
„Bezpieczeństwo zdrowotne 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania,
modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”

Informacje dla autorów artykułów
Tematy wystąpień i streszczenia prosimy przesłać do 30 kwietnia 2019 r.
Referaty do publikacji – do 15 czerwca 2019 r. proszę wysłać na poniższy adres e-mail:

leonard.dajerling@amu.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: tekst_forum_2019

Najważniejsze zasady redagowania tekstów:
1. Teksty powinny być napisane tylko w wersji elektronicznej (dokument programu Word

2007 lub Word 97-2003), wyjustowane, z pojedynczymi odstępami między wierszami,
czcionka Times New Roman 11 pkt. Zalecana objętość referatu 12-16 stron formatu B5.
Dłuższe cytaty, przytoczenia należy pisać mniejszym stopniem pisma z pojedynczym
odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł zarówno
literackich, jak i naukowych winny być pisane kursywą, bez cudzysłowu. Dzielenie
wyrazów automatyczne. Wszelkiego rodzaju śródtytuły powinny być numerowane i
pisane czcionką o 1 pkt większą i wytłuszczoną. Wszelkiego rodzaju wyliczenia winny
być czytelnie wyróżnione i ponumerowane (cyframi lub myślnikami). Zaleca się
unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju
ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania jakichś fragmentów tekstów
specjalnym

tłem itp. Kategorycznie zabrania

się stosowania „ręcznego", tzn.

nieautomatycznego dzielenia wyrazów.
2. Wszelkiego rodzaju tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla

programu Word. Nie wolno używać kolorowych wyróżnień. Podobnie z innymi
graficznymi wzorami, schematami, zestawieniami statystycznymi, które winny być
wykonane w technice czarno-białej.

3. Tabele, z pełnym opisem w języku polskim należy dołączać za tekstem akapitu (wiersz

tekstu w pojedynczym rzędzie tabeli - nie tworzyć rzędów tabeli akapitami).
4. Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie

z podaniem adresu (skąd pochodzi dana ilustracja) lub nazwiska fotografa, autora.
5. Dopuszczalne są pliki graficzne w formatach JPG, TIF i BMP, przy czym w przypadku

grafiki rastrowej, obrazy powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi.
6. Wykresy i diagramy statystyczne można zapisywać w formacie programu MS Excel,

OpenOffice.
7. Przypisy numerowane

kolejno umieszczone w tekście za przywołaniem. Opis

bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła skrócony, tzn. zawierający
następujące elementy: nazwisko autora, rok wydania np. Konieczny, Markowski, 2009, s.
15. W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), np.
Konieczny, 2002, s.15 i Markowski, 2002, s. 15, w przypadku kilku dzieł, do których
autor odwołuje się w jednym przypisie, opis każdego winien być oddzielony średnikiem,
w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych, należy podać nazwisko
tłumacza. W cynowaniach internetowych niezbędne jest podanie daty dostępu.
8. Opis bibliograficzny dzieła, winien zawierać wszystkie elementy: nazwisko i imię

autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język
polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę
wydawnictwa, miejsce wydania np. Konieczny J. (2009), Zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Garmond, Poznań-Warszawa, s. 14-17. W
recenzjach należy unikać przypisów, strony skąd pochodzą cytaty lub omawiane bardziej
szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.
9. Zasadniczy tekst, o objętości 12-16 stron standardowego maszynopisu, według

poniższego układu:
•

nazwisko autora,

•

tytuł pracy,

•

streszczenie (abstrakt),

•

wstęp,

•

tekst zasadniczy,

•

zakończenie,

•

bibliografia.

10. Do tekstu należy dołączyć, obok wydruku, płytę CD lub przesłać tekst e-mailem.
11. Imię, nazwisko i adres autora (koniecznie aktualny adres e-mail - autoryzowanie tekstu

przed drukiem).

12. Każdy referat powinien posiadać streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
13. Autorzy nie otrzymują honorariów za jego publikację w monografii.
14. Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego XXIV

Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa.

Artykuły należy przesłać pod wskazany adres.
Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych we wszystkich tekstach
bez uzgodnienia z autorem oraz skracania tekstów po uzgodnieniu z autorem.

