WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Redakcja pisma Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej „Architectus”, chcąc usprawnić prace re
dakcyjne i edytorskie, prosi wszystkich Autorów o prze
strzeganie zaproponowanych zasad w przygotowywaniu
tekstów i materiałów ilustracyjnych. Zasady te należą do
powszechnie obowiązujących.

Informacje ogólne

Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej prace
dotyczące teorii architektury, urbanistyki, kształtowania
zieleni, estetyki itp. z następujących działów:
a) Dziedzictwo i współczesność
b) Prezentacje
c) Nasi mistrzowie
d) Sprawozdania.
Redakcja przyjmuje prace w języku polskim, angiel
skim lub innym języku kongresowym. Artykuł powinien
liczyć od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego w języku pol
skim.
Po akceptacji artykułu do druku Wydawca nabywa ogół
praw do druku i rozpowszechniania na wszystkich polach
eksploatacji. Publikacje mają wszelkie prawa zastrzeżo
ne. Żadna część publikacji nie może być reprodukowana
żadnymi dostępnymi środkami, publikowana ani udostęp
niana bez zgody Wydawcy i właścicieli praw autorskich.
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.

Recenzje

Autorzy, przysyłając pracę, wyrażają zgodę na pro
ces recenzji. Procedury recenzowania są zgodne z wy
tycznymi MNiSW zamieszczonymi na jego stronie
(www.nauka.gov.pl). Wszystkie nadesłane prace są pod
dawane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję,
a następnie przez Recenzenta. Obowiązuje zasada jedno
stronnej anonimowości (single-blind). Autor jest informo
wany o wyniku recenzji. Ostateczną decyzję w sprawie
przyjęcia do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Zapobieganie nierzetelności naukowej

Redakcja nie przyjmuje artykułów, w których występują
zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship”, a wszelkie
wykryte nieprawidłowości będą ujawniane przez Redak
cję.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się dbać o merytoryczną zawartość
pisma, jednak za treść artykułu odpowiada Autor. Redak
cja i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewen
tualne nierzetelności wynikające z naruszenia przez Auto
ra pracy praw autorskich.
Autorzy otrzymują 1 egzemplarz pisma, w którym
zamieszczono artykuł.

Artykuł

Do Redakcji należy dostarczyć jeden wydruk całego
artykułu (wydruk komputerowy na stronie A4, z zacho
waniem podwójnej interlinii i marginesem równym 3 cm
przynajmniej z jednej strony). Koniecznie trzeba do niego
dołączyć osobny wydruk wszystkich rycin i tabel.

1. Na pierwszej stronie należy podać:
− tytuł pracy w języku polskim i angielskim
– tytuł skrócony, który będzie umieszczony w żywej
paginie (w obu wersjach językowych)
− pełne imię i nazwisko Autora/Autorów pracy *
* w przypisie dolnym: pełną nazwę ośrodka/ośrodków,
z którego pochodzą Autorzy (w oficjalnym brzmieniu).
2. Streszczenie − do artykułu należy dołączyć stresz
czenie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angiels
kiej). Streszczenie nie może liczyć więcej niż 300 słów.
3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
(3–5 słów).
4. Przypisy − zaleca się stosowanie przypisów rzeczo
wych (komentujących i uzupełniających fragmenty teks
tu), a nie będących li tylko powołaniami na bibliografię.
5. Skróty, symbole, terminy obcojęzyczne − nale
ży używać tylko standardowych skrótów czy symboli,
przy czym należy pamiętać o podaniu pełnej nazwy przy
pierwszym pojawieniu się terminu w tekście.
6. Bibliografia
Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycz
nie. Nie może zawierać więcej niż 30 pozycji. Do każ
dej z tych pozycji powinien znaleźć się stosowny odnoś
nik w tekście (numer pozycji w nawiasie kwadratowym).
Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu. Obowiązuje
następujący zapis adresów bibliograficznych:
• książki:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, tom,
nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, np.:
[1] Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy
kształt ładu światowego, MUZA, Warszawa 2008.
• artykuły z czasopisma:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, nazwę
czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, strony, np.:
[1] Norberg-Schulz Ch., Heideggera myśli o architek
turze, „Architektura” 1985, Nr 1(243), 18–21.
• prace zbiorowe:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, [w:]
inicjał imienia i nazwisko redaktora, tytuł pracy, tom,
nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, strony np.:
[1] Butters Ch., Housing and timber construction
in Norway: status, trends and perspectives for
sustainability, [w:] K. Kuismanen (red.), Eco-House North, Pohjois-Pohjanmaan Litto/Econo
projekti, Oulu 2007, 138–147.
7. Ilustracje i tabele
W pracy można zamieścić do 10 ilustracji (w zależności
od objętości pracy). Wszystkie ilustracje i tabele mu
szą być ponumerowane (zgodnie z kolejnością ich oma
wiania/pojawiania się w tekście) i opatrzone podpisami
(w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej).
W tekście należy umieścić powołania na wszystkie ilus
tracje i tabele (w odpowiedniej kolejności, w nawiasach
okrągłych).
8. Załączniki:
− adres Autora odpowiedzialnego za korespondencję,
zawierający tytuł naukowy, imię i nazwisko, adres
ośrodka, numer telefonu, adres e-mail (do wiado
mości Redakcji)

− podpisane odręcznie oświadczenie, że praca pow
stała zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi
w nauce (wzór dostępny na stronie www czasopisma)
– pisemną akceptację artykułu przez promotora (dok
toranci).
9. Wersja elektroniczna
Wraz z wydrukiem należy dostarczyć wersję elektro
niczną pracy na nośnikach CD, DVD lub mailowo. Tekst
w wersji ostatecznej (dokładnie tej samej co na wydruku)
powinien być wpisany z rozszerzeniem rtf lub doc (docx).
Ilustracje mogą być zapisane w powszechnie stosowa
nych formatach graficznych TIFF, PCX, BMP, JPG (nie

skompresowany). Rozdzielczość takich plików musi wy
nosić 300 dpi.
Prace przygotowane niezgodnie z przedstawionymi za
leceniami będą odsyłane Autorom w celu uzupełnienia.

Korekta autorska

Po opracowaniu redakcyjnym artykułu i akceptacji
tekstów przeznaczonych do druku Autorzy nie dokonu
ją zmian w tekście, można jedynie poprawić błędy, któ
re wynikają z formatowania i nanoszenia koniecznych po
prawek redakcyjnych w tekście.
Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autors
kiej w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

