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OD REDAKCJI
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
1. Redakcja przyjmuje teksty o objętości powyżej 6 stron
znormalizowanego maszynopisu. Artykuły prosimy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres: science@apeiron.edu.pl.
2. Język artykułu:” polski, słowacki lub inny język kongresowy
(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański). Autor chcący
opublikować artykuł w innym języku niż wymienione wyżej
powinien najpierw skontaktować się z Redakcją.
3. Artykuły powinny mieć streszczenie – abstrakty (do 100 słów)
oraz słowa kluczowe (3–5) w języku oryginalnym oraz języku
angielskim. Tłumaczeniu podlega również tytuł artykułu.
4. Pod każdym artykułem powinna znaleźć się krótka notka
biograficzna autora (imię, nazwisko, tytuł naukowy lub zawodowy,
piastowane stanowiska, dane kontaktowe).
5. Tekst: edytor Word; font Times New Roman 12 pkt; interlinia 1,5
wiersza; marginesy standardowe (2,5 cm).
6. Na końcu artykułu powinna znajdować się pełna bibliografia
alfabetyczna. Pozycje w bibliografii powinny być tożsame ze
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źródłami znajdującymi się w przypisach. Wzór zapisu
bibliograficznego: nazwisko autora, inicjał imienia autora, tytuł
kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania (przykład:
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.).
Tytuły czasopism powinno się pisać w cudzysłowie, następnie rok
wydania i numer wydania (przykład: Koziej S., Bezpieczeństwo
i obronność Unii Europejskiej, „Myśl Wojskowa”, 2005, nr 1.).
7. W tekście odmiana przypisów dolnych według wzoru (Times
New Roman, 10 pkt):
1. R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995,
s. 25.
2. M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych, [w:]
Filozofia Wschodu, t. I, B. Szymańska (red.), Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 2001, s. 25.
3. S. Koziej, Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej,
„Myśl Wojskowa”, 2005, nr 1, s. 25–38.
4. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Obrony
Narodowej RP, http://www.mon.gov.pl (15.09.2011).
5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004
r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
8. Cytowane teksty powinno umieszczać się w cudzysłowie.
W przypadku cytatów zagnieżdżonych (tzw. cytatów w cytacie),
należy stosować cudzysłowy niemieckie (przykład: „Powiedział:
»Idźcie!«, więc poszli”).
9. Zdjęcia i wykresy: rozdzielczość 600 dpi.; dodatkową kopię
występujących w artykule zdjęć, wykresów, tabel i in. należy
dostarczyć w odrębnym pliku.
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10. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów
i
zmian
oraz
poprawek
stylistycznych,
językowych
i interpunkcyjnych w tekstach przeznaczonych do publikacji.
Materiałów niezamówionych nie zwraca.
11. Honorariów dla autorów prac i recenzentów nie przewiduje się.
Jednocześnie obecnie autorzy zwolnieni są z opłaty publikacyjnej.
12. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa wydawnicze po
opublikowaniu artykułu przechodzą na „Apeiron” WSBPI
Wydawnictwo. Dodatkowo każdy Autor zobowiązany jest
dostarczyć do Redakcji (ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków)
podpisane oświadczenie autora o oryginalności pracy i przeniesieniu
autorskich praw majątkowych
Zapraszamy wszystkich do współpracy.
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