NOTA DO AUTORÓW

Problemy Ekorozwoju są czasopismem
naukowym publikowanym pod patronatem
Komitetu Problemowego Polskiej Akademii Nauk
„Człowiek i Środowisko”. Rocznie publikowane są
dwa zeszyty. Redakcja nie płaci honorariów. Zakres
tematyczny czasopisma obejmuje:
• Filozoficzne aspekty zrównowaŜonego
rozwoju i ekofilozofii.
• Społeczno-polityczne
aspekty
zrównowaŜonego rozwoju.
• Ekologiczne aspekty zrównowaŜonego
rozwoju.
• Uwarunkowania gospodarki zasobami
Ziemi w aspekcie zrównowaŜonego
rozwoju.
W czasopiśmie publikowane są prace
oryginalne i artykuły przeglądowe o objętości ok.
20 storn (40 000 znaków) oraz recenzje i listy do
redakcji
o objętości do 5 stron (10 000 znaków).
Teksty naleŜy przygotować w formacie A4
z podwójną interlinią, lewy i prawy margines 2,5
cm, czcionka Times New Roman 12 pkt.,
z zachowaniem następującego układu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tytuł w języku polski,
tytuł w języku angielskim,
imię i nazwisko,
adres,
e-mail,
streszczenie (do 1 strony),
słowa kluczowe,
abstract
(streszczenie
w
angielskim),
słowa kluczowe – key words,
wstęp,
treść artykułu,
literatura.

języku

Literatura w treści powinna być cytowana
poprzez podanie w nawiasie nazwiska i roku
publikowania pracy np. (Tyburski, 2004).
Zestawienie cytowanej literatury powinno być
zamieszczone na końcu artykułu, uporządkowane
alfabetycznie wg nazwiska pierwszego z autorów.
Wykaz literatury powinien zostać sporządzony
według następujących zasad:

•

•

Czasopismo:
Nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł
artykułu, nazwa czasopisma (kursywą),
vol., numer, strony od-do. Przykład:
KOZŁOWSKI S., 2006, Miejsce Polski w
Europie, w: Problemy ekorozwoju. Studia
filozoficzno-sozologiczne, vol. 1, no 2, s.
93-98.
KsiąŜka:

Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł
(kursywa), nazwa wydawnictwa, rok
wydania. Przykład:
KOZŁOWSKI S., Przyszłość ekorozwoju,
KUL, Lublin 2005.
• Prace
wydane
w
monografiach
zbiorowych:
Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł
artykułu, tytuł monografii (kursywą),
nazwisko i inicjały imion redaktora
monografii, nazwa wydawnictwa, rok
wydania.
PAPUZIŃSKI A., Filozoficzne aspekty
zasady zrównowaŜonego rozwoju, w:
Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne
uwarunkowania zrównowaŜonego rozwoju,
red. Pawłowski A., Politechnika Lubelska,
Lublin 2004, s. 25-32.
Przypisy powinny być numerowane, a ich treść
umieszczana na dole kaŜdej ze stron.
Prace do druku proszę przesyłać na adres
redaktora naczelnego dr A. Pawłowskiego drogą
elektroniczną: ekorozwoj@wis.pol.lublin.pl

