
Informacje dla Autorów

Prosimy o przesyłanie materiałów wyłącznie drogą elektroniczną na adres przegląd.geogra-
ficzny@twarda.pan.pl. Opracowanie powinno być napisane zwięźle, w edytorze MS Word 
for Windows i mieć następującą objętość: artykuł – do 6000 słów (łącznie z piśmiennictwem, 
przypisami, streszczeniem angielskim i tabelami), wyjątkowo nieco więcej; notatka i materiał 
dyskusyjny – do 4000 słów; recenzja i sprawozdanie – 800–1200 słów. Autorzy-obcokrajowcy 
proszeni są o nadsyłanie zweryfikowanych tekstów w języku angielskim.

Na pierwszej stronie artykułu prosimy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku polskim, 
tytuł w języku angielskim, imię i nazwisko autora(-ów), afiliację, adres(y), e-mail(e), zarys tre-
ści (nie dłuższy niż 200 słów), słowa kluczowe (w osobnym wierszu). Słowa kluczowe powinny 
dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej oraz maksymalnie trzy 
inne. Dane autora(-ów) nie powinny pojawić się w innym miejscu pracy, gdyż jest ona anoni-
mowo przesyłana do recenzentów.

Tekst artykułu należy przesłać z wstawionymi rycinami i tabelami. Pod rycinami wstawio-
nymi do tekstu należy umieścić tytuł w języku polskim, angielskim, ewentualnie obujęzyczne 
objaśnienia i źródło według wzoru:

Ryc. 7. Wędrujący blok w obrębie nieistniejącej wsi Mały Karłów
A – położenie bloku w wąwozie drogowym, B – ogólna sytuacja morfologiczna z charaktery-
styczną rynną za blokiem
A ploughing block in the non-existent village of Mały Karłów
A – location of the block in the road gully, B – general morphological situation, with a charac-
teristic furrow behind the block
Źródło: Duszyński i Parzóch (2016); zmienione / Source: Duszyński and Parzóch (2016); modified.

Inne przykłady zapisu źródła:
Źródło/Source: Duszyński i Parzóch (2016).
Opracowanie własne / Authors' own elaboration.

W przypadku tabel tytuł należy zamieścić nad tabelą, źródło poniżej. Główka oraz ew. tekst 
wewnątrz tabeli powinny być dwujęzyczne. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania 
wierszy i kolumn, itp. W komórkach tabeli nie powinny znajdować się znaki tabulacji (Tab) 
ani końca akapitu (Enter) – w razie potrzeby można korzystać ze znaku wymuszonego końca 
wiersza (Shift+Enter).
Prosimy o ograniczenie liczby i objętości przypisów do niezbędnego minimum. Przypisy, nu-
merowane kolejno, należy umieścić na końcu artykułu.
Równania powinny być wstawiane za pomocą edytora Microsoft Equation (domyślny w star-
szych wersjach Word, w nowszych dostępny poprzez: Wstawianie – Obiekt).

Powoływanie się na piśmiennictwo w tekście – przykłady:
(Nowak, 1999; Kowalski, 2000),
według A. Nowaka (1999, s. 5),
(Nowak i inni, 2005) – w przypadku trzech lub więcej autorów,
(Nowak, 1987a, b),
(Nowak i Kowalski, 2005).



Piśmiennictwo, ograniczone do literatury cytowanej, w porządku alfabetycznym, należy 
opracować bez skrótów, według wzoru jak niżej.
• artykuły w czasopismach:
Grobelska H., 1999, Plejstocen Białorusi, Przegląd Geograficzny, 71, 4, s. 447–469.
• rozdziały w pracach zbiorowych:
Lowe M., Wrigley N., 1996, Towards the new retail geography, [w:] N. Wrigley, M. Lowe (red.), 
Retailing, Consumption and Capital: Towards the New Retail Geography, Longman, Burnt Mill, 
Harlow, s. 3–30.
• serie wydawnicze, książki, monografie:
Kiełczewska-Zaleska M., 1956, O powstawaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdań-
skiego, Prace Geograficzne, IG PAN, 5, Warszawa.
Ebdon D., 1995, Statistics in Geography, Blackwell, Oxford.
Mały słownik odmiany nazw własnych, 2002, red. A. Cieślikowa, Instytut Języka Polskiego 
PAN, Kraków.
Kozłowski S. (red.), 1988, Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław.

W wykazie piśmiennictwa należy podać wszystkich autorów. Konieczna jest zgodność między 
nazwiskami i rokiem publikacji w tekście i w wykazie piśmiennictwa.

Po uzyskaniu przez artykuł pozytywnych recenzji, ryciny i fotografie powinny być przysła-
ne w postaci osobnych plików posiadających numerację zastosowaną w tekście. Prefero-
wany format dla załączników graficznych to JPG (obrazy rastrowe) i EPS (obrazy wektorowe), 
ew. wersje edytowalne, jak CDR, PSD lub AI. Wymagana jest wysoka rozdzielczość rysunków 
i fotografii (min. 300 dpi w plikach rastrowych). Objaśnienia znaków legendy w języku polskim 
i angielskim można zamieścić w obrębie ryciny lub poza nią. Należy upewnić się, czy ryciny 
po przeskalowaniu do rozmiarów maksymalnie 12,5 (szerokość) x 20 cm (wysokość) będą 
wystarczająco czytelne. Zalecany krój czcionki dla napisów będących częścią grafiki to Calibri. 
Wszystkie obrazy powinny być zapisane w trybie kolorów CMYK lub w skali szarości.

Streszczenie. Autor powinien dostarczyć w osobnym pliku streszczenie w języku angielskim 
(summary), jeśli to możliwe – zweryfikowane przez native-speakera. Objętość streszczenia: 
około 0,8–1 strony (500–600 słów).

Abstrakt w języku angielskim. W osobnym pliku należy dostarczyć zarys treści i słowa klu-
czowe w języku angielskim, poprzedzone nazwiskiem autora wraz z afiliacją (jak na pierwszej 
stronie) i tytułem artykułu – ten fragment jest potrzebny do celów bibliograficznych i nie jest 
drukowany w Przeglądzie Geograficznym.

Akceptacja materiału. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadzeniu ewentualnych 
poprawek Autor dostarcza ostateczną wersję artykułu. Prosimy autorów o dostarczanie wy-
łącznie dopracowanych tekstów. Po złożeniu artykułu autor otrzymuje plik pdf do akceptacji. 
Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 6 dni, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaak-
ceptowaną przez autora. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej 
tekstów. Po wydrukowaniu autor otrzymuje bezpłatnie 10 nadbitek artykułu i plik pdf.


