
Zasady składania artykułów do czasopisma

„Konwersatorium Wiedzy o Mieście”

 Maksymalna objętość artykułu nie może przekroczyć 15 stron maszynopisu znormalizowanego (do 
28 wierszy na stronie) wraz z rysunkami, tabelami i bibliografią, czyli 25 000 znaków ze spacjami. 
W edytorze Word czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia półtora wiersza.

 Artykuły winny zaczynać się afiliacją Autora (imię i nazwisko, nazwa uczelni lub innej oraz e-mail, 
ew. telefon) i tytułem artykułu. Przed tekstem proszę zamieścić abstrakt (nieprzekraczający 500–
550 znaków ze spacjami) i  słowa kluczowe  (maks. 5 słów) w języku polskim oraz  angielskim 
(wraz  z tytułem artykułu).

 W artykule w tekście należy zamieścić rysunki (nie w oddzielnym pliku). Ich wielkość rmusi być 
dostosowana do formatu B5, a więc pionowy nie może przekroczyć wymiarów 124 x180 mm, a 
zastosowana w nich czcionka (Arial lub Arial Narrow czy Calibri) czytelna po zmniejszeniu do 
tego  rozmiaru.  Rysunki  (mapy,  wykresy  itp.)  podpisujemy  pod  spodem,  stosując  skrót  Rys. i 
numerując. Można przesłać rysunek poziomy (wówczas w oddzielnym pliku); najszerszy 188 mm 
x124 mm.

 Szerokość  tabel dostosowana do formatu B5,  czyli  w pionie do 124 mm czcionką Times New 
Roman 9 pkt.  Tabela również włączona w tekst.  Można przesłać  tabelę w poziomie (wówczas 
w odzielnym pliku), ale stosując czcionkę Times New Roman 9 pkt  i nie przekraczać szerokości 
tabeli 180 mm (długość dowolna).

 Cytowane w tekście prace (których notki bibliograficzne zamieszczamy na końcu w bibliografii, 
a nie w przypisach) zaznaczamy przez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji w nawia-
sie półokrągłym, np. (Warszyńska, Jackowski 1994). Nie wyróżniamy nazwisk czcionką (wersaliki, 
kapitaliki itd.).

 Spis literatury (Bibliografia),  umieszczony w ciągu za tekstem podstawowym, według alfabetu 
(dotyczy  nazwisk  autorów)  i  nienumeroway.  W  przypadku  notki  bibliograficznej  dotyczącej 
artykułu lub rozdziału w monografii zawsze należy podawać   numery stron  , na których można go 
znaleźć. Przykładowe formy zapisu:

Kostrubiec  B.,  1977,  Metody  badania  koncentracji  przestrzennej,  [w:]  Z.  Chojnicki  (red.), 
Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa, s. 63–76. 

Warszyńska J., Jackowski A., 1994, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Zbieć E., 1994,  Na marginesie założeń rozwoju gospodarki turystycznej, „Problemy Turystyki”, 

z. 2,  s. 63–78.

 Przypisy należy umieszczać automatycznie  na końcu    artykułu   (pamiętając,  aby tekst  łącznie  z 
przy-pisami nie przekraczał objętości 25 000 znaków ze spacjami).

 Prosimy bardzo uprzejmie o przestrzeganie  ustalonych zasad,  bowiem bardzo ułatwi to przygo-
towanie tomów do druku – nieprzygotowane w podany sposób artykuły bedą odsyłane do poprawy.

Artykuły do opublikowania w czasopiśmie KWoM należy przesyłać 
elektronicznie na adres

e-mailowy: kwom.lodz@gmail.com


