WYMAGANIA DLA AUTORÓW PUBLIKACJI W PRACACH INSTYTUTU LOTNICTWA I MONOGRAFIACH
PUBLIKOWANYCH W RAMACH SERII BIBLIOTEKI NAUKOWEJ INSTYTUTU LOTNICTWA
1. Wymagania merytoryczne pracy

W KWARTALNIKU „PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA” I MONOGRAFIACH SERII „BIBLIOTEKA NAUKOWA
INSTYTUTU LOTNICTWA” publikowane są prace oryginalne, uprzednio nie publikowane. Publikacje są z
założenia wydawane w języku angielskim i wyjątkowo w języku polskim. Wszystkie publikacje są
recenzowane.
Struktura publikowanej pracy:
- tytuł pracy,
- imiona i nazwiska autorów, ich tytuły naukowe, miejsca zatrudnienia,
adresy e-mailowe,
- streszczenie pracy w języku, w którym wydawana jest publikacja,
- wstęp zawierający przedmiot i cel pracy, zastosowane metody badawcze
i analityczne, przegląd oraz analiza materiałów źródłowych, itp.,
- treść merytoryczna pracy,
- podsumowanie pracy,
- lista materiałów źródłowych pracy (bibliografia),
- przekład streszczenia na pozostałe języki (polski bądź angielski dla publikacji po polsku),
- informacja o grantach badawczych, których wynik zawiera publikacja.
2. Wymagania dotyczące manuskryptu pracy

pożądany edytor tekstu: Microsoft Office Word 2007
format publikacji A-4, marginesy 25 mm, bez dzielenia na szpalty,
czcionka Times New Roman, wielkość 12 pt (końcowa wielkość 12 pt dla Prac Instytutu Lotnictwa,
10 pt dla monografii),
- dokument nie powinien zawierać formatowania, należy tylko zaznaczyć akapity, automatyczna
aktualizacja treści dokumentu powinna być wyłączona,
- opisy na ilustracjach (rysunkach, wykresach, itp.) muszą być podane w języku publikacji,
przykładowo: dla tekstu angielskiego wymagane są angielskie opisy ilustracji,
- wzory matematyczne, równania, itp. należy tworzyć w Microsoft Word Equation Editor lub Design
Science Mathtype, wielkość czcionki 12 pt
(dla monografii 10 pt),
- ilustracje mają być czytelne (aby je można było zmniejszyć lub powiększyć), krój i wielkość czcionki
na wszystkich ilustracjach powinien być taki sam, niedopuszczalne są nie zgrupowane rysunki i ich
elementy i opisy tworzone
np. w Microsoft Graph,
- ilustracje mogą być zamieszczone w treści dokumentu, ale pożądane jest załączenie ich w
oddzielnym pliku graficznym o rozdzielczości co najmniej 300 dpi dla końcowego formatu ilustracji,
- podpisy pod ilustracjami (opisy szczegółowe na ilustracji lub w jej podpisie),
- dla dołączonych do manuskryptu plików cyfrowych zdjęć o zbyt małej rozdzielczości pożądane jest
dodanie ich oryginałów dla skanowania w wydawnictwie – co zwiększy jakość publikacji, a materiały
te zostaną autorowi zwrócone,
- jeżeli rysunki lub zdjęcia nie są własnością autora, należy podać ich źródło i zgodę na ich
opublikowanie,
- całość pracy należy dostarczyć w formie jednostronnego wydruku i w postaci cyfrowego dokumentu
zapisanego na płycie CD.
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