
Informacja dla Autorów 
pragnących publikować w Rocznikach PTMet 

Roczniki PTMet (w skrócie ACTA) to seria wydawana w jêzyku polskim. Publikuje oryginalne 
opracowania naukowe z zakresu badań meteorytów, studiów historycznych i literaturowych oraz 
wypraw terenowych. Zapraszamy Autorów do nadsy³ania wartoœciowych artyku³ów. Przestrzeganie 
poni¿szych zaleceñ formalnych usprawni prace redakcyjne i przyczyni siê do sprawnej i szybszej 
publikacji nadsy³anych materia³ów. 

Uwagi ogólne 
Podstawowym sposobem przekazania materia³ów do druku jest przes³anie tekstu i za³¹czników na 
p³ycie CD lub drogą e-mailową na adres wskazany przez redakcjê. Tekst artyku³u powinien byæ 
napisany zwiêŸle, ale jasno, przy u¿yciu edytora MS WORD (w wersji nie wyższej niż Office 2000 
lub w formacie .RTF). Objêtoœæ artyku³u nie powinna przekraczaæ 6000 s³ów (chyba, że opracownie 
jest zasadnie obszerniejsze). Wszystkie za³¹czniki graficzne musz¹ byæ dostarczone w formie osobnych 
plików. Preferowany format dla za³¹czników graficznych - pliki w formacie JPG i TIF. 

Nazwiska i imiona oraz afiliacja Autorów 
Na pocz¹tku artyku³u umieszczane s¹ imiona i nazwiska autorów. Cyfry arabskie po nazwisku, 
umieszczane jako indeks górny, okreœlaj¹ odp. afiliacjê. Dane instytucjonalne i adresowe musz¹ 
zawieraæ: nazwê instytucji, adres oraz e-mail. 

Tytu³ artyku³u 
Tytu³ nie może byæ d³u¿szy ni¿ 120 znaków (wliczaj¹c spacje). Tytu³ powinien byæ napisany czcionk¹ 
Times New Roman 14 Bold w języku polskim a poniżej tytu³ w jêzyku angielskim czcionk¹ Times 
New Roman 12 Bold 

Zarys treœci (abstrakt) 
Zarys treœci w języku angielskim, nale¿y umieœciæ po czêœci tytu³owej. Tekst nie powinien przekraczaæ 
200 s³ów. Zawarte w nim powinny byæ g³ówne aspekty i kluczowe zagadnienia artyku³u. 

S³owa kluczowe (keywords) 
S³owa kluczowe w języku angielskim, s¹ zamieszczane poni¿ej zarysu treœci. Podaje siê nie wiêcej ni¿ 8 
s³ów kluczowych. 

Tekst artyku³u 
Tekst artyku³u pisany jest czcionk¹ Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy boczne 2,5 cm. 
Œródtytu³y pierwszego rzêdu piszemy czcionk¹ Times New Roman Bold 12, drugiego rzêdu Times 
New Roman 12. Artykuł nie powinien mieć śródtytułów o hierarchii przekraczającej 3 poziomy! 

Rysunki, fotografie 
Rysunki i fotografie powinny byæ zamieszczone w tekœcie, a ponadto do³¹czone w postaci osobnych 
plików posiadaj¹cych numeracjê zastosowan¹ w tekœcie. Wymagana jest wysoka rozdzielczoœæ 
rysunków i fotografii (min. 300 dpi (dla skali 1:1), pliki JPG lub TIF - preferowany). Tytu³, 
objaœnienia znaków legendy i Ÿród³o w jêzyku polskim (i ewentualnie angielskim) powinny 
znajdowaæ siê poza rysunkiem, w pliku tekstowym. 

Tabele 
Tabele powinny byæ opracowane w programie MS Word i zamieszczone w tekœcie. Ka¿da tabela 
powinna zawieraæ zwiêz³y tytu³ (u góry) w jêzyku polskim, kolejny numer i Ÿród³o danych (u do³u). 



Maksymalny rozmiar tabeli nie mo¿e byæ wiêkszy od znormalizowanej strony A4 (marginesy 2,5 cm, 
czcionka Times New Roman 12). Wszystkie skróty powinny byæ objaœnione. 

Cytowania i spis literatury 
W tekœcie opracowania, przy powo³ywaniu siê na literaturê, nale¿y podawaæ nazwisko autora oraz rok 
publikacji, np. (Nowak 2004, Kowalski 2005) lub wed³ug A. Nowaka (2006), a przy cytowaniu 
równie¿ numer strony, np. wed³ug A. Nowaka (2006, s. 6). W powo³aniach na wiêcej prac tego 
samego autora, które ukaza³y siê w tym samym roku podaje siê: (Nowak 1987a, b). W przypadku 
wspólnej publikacji dwóch autorów podaje siê: (Kowalski i Nowak 1999), a trzech i wiêcej autorów: 
(Kowalski i in. 2006). W spisie literatury nale¿y podaæ wszystkich autorów. Konieczna jest pe³na 
zgodnoœæ miêdzy nazwiskami i rokiem publikacji w tekœcie i w spisie literatury. 
Spis literatury ograniczony do literatury cytowanej, w porz¹dku alfabetycznym, nale¿y zamieœciæ 
poni¿ej tekstu artyku³u wed³ug poniższego wzoru: 
Artyku³y w czasopismach: 

Soko³owski D., 1992, Zró¿nicowanie ma³ych miast Polski w aspekcie funkcjonalnym i infrastrukturalnym, Czasopismo 
Geograficzne, 63, 3–4, s. 295–312. 

Rozdzia³y w pracach zbiorowych: 
Ciok S., Jakubowicz E., £oboda J., 1998, Konkurencyjnoœæ i przekszta³cenia strukturalne aglomeracji wroc³awskiej 

w okresie transformacji, [w:] T. Markowski, T. Marsza³ (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie 
transformacji, Biuletyn KPZK PAN, 182, Warszawa, s. 67–80. 

Serie wydawnicze: 
Kulikowski R., 2002, Problemy spo³eczne wsi i rolnictwa w Polsce [w:] J. Bañski, E. Rydz (red.) Spo³eczne problemy wsi, 

Studia Obszarów Wiejskich 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 9–17. 
Ksi¹¿ki 

Bañski J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa. 

Streszczenie 
Na końcu opracowania może byæ zamieszczone streszczenie w języku polskim (jeśli i/lub w języku 
angielskim, jeśli to możliwe – zweryfikowane przez native-speakera). Objêtoœæ streszczenia: oko³o 
250–400 s³ów. 

Ocena artyku³ów i dopuszczenie ich do druku 
Wszystkie artyku³y nie spe³niaj¹ce powyższych zasad bêd¹ odsy³ane do poprawy. Artyku³y podlegaj¹ 
ocenie przez recenzentów. Wynik recenzji będzie mia³ decyduj¹cy wp³yw na mo¿liwoœæ 
opublikowania materia³u w ”ACTA”. 


