INFORMACJA DLA AUTORÓW
Centrum Myśli Strategicznych (Wydawnictwo) stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na
celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi
Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics),
https://publicationethics.org.
Uwadze Autorów polecamy diagramy COBE dotyczące trybu postępowania w przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad etyki publikacyjnej.
Diagramy w języku polskim można znaleźć np. pod adresem:
https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Propozycje wydawnicze należy przesyłać na adres wydawnictwo@fundacjacms.pl
wraz z wypełnionym kwestionariuszem wydawniczym.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNICZNEGO PRZYGOTOWYWANIA PLIKÓW:
Wymagany format pliku: Word, w standardowych ustawieniach (Times New Roman,
wielkość pisma 12 punktów, interlinia 1,5, marginesy po 2,5 cm, pierwszy wiersz akapitu
wcięty, tekst wyjustowany).
Tekst należy pisać bez dzielenia wyrazów. Nie używać spacji nierozdzielających, ręcznych
podziałów wiersza itp.
Śródtytuły i wzory matematyczne należy oddzielać od tekstu dając po jednym wolnym
wierszu od góry i od dołu.
Tablice muszą być edytowalne i nie powinny być formatowane. Należy umieścić je dodatkowo
w osobnych plikach (Word, Excel), a umieszczane w tekście, należy oddzielić od tekstu dając
po jednym wolnym wierszu od góry i od dołu.
Ilustracje i rysunki przeznaczone do wmontowania w tekst bez poprawek należy załączyć
dodatkowo w formie plików TIF lub JPG o dobrej rozdzielczości.

CYTOWANIE POZYCJI BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFIA:
Powołanie źródła w tekście: (Nazwisko autora, Rok, s. xx)
Bibliografia:


Książki:
Nazwisko autora, Inicjał 1. Inicjał 2. (Rok). Tytuł. Miejsce wydania: Wydawca.



Rozdział w książce:
Nazwisko autora rozdziału, Inicjał 1. Inicjał 2. (Rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał 1. Inicjał
2. Nazwisko redaktora lub redaktorów (red.), Tytuł książki (s. xx–yy). Miejsce wydania:
Wydawca.



Pozycje online:
Nazwisko autora, Inicjał 1. Inicjał 2. (Rok). Tytuł książki. Pozyskano z http://xxx.
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Artykuł z czasopisma
Nazwisko autora, Inicjał 1. Inicjał 2. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Rocznik
(Numer).



Artykuł z czasopisma online:
Nazwisko autora, Inicjał 1. Inicjał 2. (Data publikacji). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma.
Pozyskano z: strona internetowa czasopisma.
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