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Przed tekstem artykułu należy zamieścić zwięzłe, informatywne streszczenie w języku artykułu, o ob-

jętości do 1500 znaków (ze spacjami). Powinno ono w syntetyczny sposób przedstawiać cel artykułu, 
rozwiązywany w nim problem, a także wykorzystane dane i zastosowaną metodologię oraz wyniki prze-
prowadzonych badań (prac).  

1. Tekst artykułu  

Redakcja prosi o formatowanie nadsyłanych materiałów zgodnie z przedstawianymi 
zaleceniami, co ułatwia i przyspiesza prace redakcyjne.  

Tekst należy przygotować w edytorze Word (czcionka Times New Roman CE, 
rozmiar 11, odstęp pojedynczy) i przekazać go w formie pliku cyfrowego, wysyłając za 
pomocą poczty elektronicznej na adres pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl lub heredi-
tas.minariorum@pwr.edu.pl. Niniejsza instrukcja może być wykorzystana jako 
wzorzec przy tworzeniu artykułu, poprzez zamianę odpowiednich jej części frag-
mentami tworzonej pracy.  

Czasopismo ma formułę wielojęzyczną. Podstawowymi językami są polski i angiel-
ski, redakcja przyjmuje też (po wcześniejszej konsultacji z Autorami) artykuły w nie-
których innych językach.  

Objętość tekstu naukowych artykułów recenzowanych powinna mieścić się w gra-
nicach 20 000 – 60 000 znaków (łącznie ze spacjami), co odpowiada ok. 10–25 str. 
druku w czasopiśmie. Wielkość sprawozdań naukowych i technicznych to 10 000 –  
20 000 znaków (ok. 5–10 str.), zaś teksty recenzji, opinii oraz komunikatów o konfe-
rencjach i innych wydarzeniach nie powinny być dłuższe niż 5 000 znaków (ok. 2 str.).  

Dla umożliwienia przeprowadzenia recenzji („blind” review ) w tekstach artykułów 
recenzowanych należy uniknąć wszelkich informacji umożliwiających identyfikację 
autora (-ów).  

Przed tekstem artykułu należy umieścić krótkie, informatywne streszczenie  
w tym samym języku, zaś po spisie literatury umieszczamy poszerzone oznajmujące 
streszczenie w innym języku (innych językach) – zgodnie ze schematem na ryc. 1.  
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W przypadku artykułów obcojęzycznych (w razie potrzeby) redakcja służy pełną po-
mocą przy formułowaniu streszczeń w języku polskim.  

Ryc. 1. Schemat przygotowania streszczeń w zależności od języka publikacji  

Fig. 1. Scheme of summaries depending on the language of the publication  

 
Rozdziały i podrozdziały opatrywane są kolejnymi numerami arabskimi, w przy-

padku podrozdziałów oddzielanymi kropką.  
Odwołania do materiałów źródłowych (książki, artykuły w czasopismach, doku-

mentacje itp.) w tekście artykułu należy przedstawić w nawiasie okrągłym, podając 
nazwisko autora oraz, po przecinku, rok publikacji, np. (Nizioł, 1988). Artykuły dwóch 
autorów przytaczamy podając oba nazwiska (Paszczak & Grzyb, 2003), zaś opracowa-
nia wielu autorów przywołujemy podając nazwisko pierwszego z nich oraz dodając  
„i in.” (Pachacutec i in., 1952). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sto-
sowanie przypisów, należy jednak dążyć do ograniczenia ich ilości.  

W tekście artykułu muszą się znajdować odwołania do wszystkich ilustracji i tabel.  

1.1.  Ilustracje i tabele  

W artykułach dopuszczalne jest zamieszczanie ilustracji:  
- będących wyłączną własnością autorów,  
- będących rezultatem twórczej kompilacji albo przetworzenia cudzych ilustracji,  
- zaczerpniętych z opracowań źródłowych – ale jedynie po otrzymaniu pisemnego 

zezwolenia autora (-ów) lub jednostek archiwistycznych.  
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Wszystkie ilustracje (rysunki, schematy, fotografie) opisywane są jako ryciny 
(„ryc.” oraz „fig.” w języku angielskim).  

Każda ilustracja musi posiadać podpis w języku artykułu oraz w jęz. angielskim,  
w przypadku artykułów angielskojęzycznych zamieszczane są podpisy w języku an-
gielskim i polskim (w razie potrzeby redakcja służy pełną pomocą przy formułowaniu 
podpisów w języku polskim). O ile jest to wskazane w podpisach do ilustracji należy 
umieścić odwołania do odpowiednich pozycji literaturowych.  

Wszystkie ilustracje muszą być w pełni objaśnione w języku artykułu oraz w języku 
angielskim (nazwy na ilustracji, legenda itd.).  

Ilustracje należy przygotować w postaci plików cyfrowych w formatach cdr, eps, tif 
lub jpg, o rozdzielczości co najmniej 150 dpi, rozmiary poszczególnych plików nie 
powinny przekraczać 3 MB. W przypadku plików wektorowych (np. cdr) zalecana jest 
zamiana czcionek na krzywe.  

Ilustracje powinny być włączone w tekst (podczas technicznej obróbki artykułu ich 
położenie może ulec nieznacznym zmianom) lub nadesłane osobno, ze wskazaniem  
w tekście miejsc, gdzie powinny być umieszczone.  

Należy zadbać o to, by ilustracje były przejrzyste i zrozumiałe. Należy na nich 
umieścić skalę liniową oraz, w przypadku map, oznaczenie kierunku północnego, zaś 
na fotografiach i (o ile jest to konieczne) rysunkach – orientację pola widzenia (np.: 
NW–SE).  

Opisy tabel umieszczane są ponad nimi. Treść tabel musi być w pełni czytelna  
w języku artykułu i w języku angielskim (por. tab. 1).  

Tab. Opis tabeli  

Tab. Opis tabeli w języku angielskim  
Województwo /  

Voivodeship  

Elementy / Data  

Mg % Mg % Mg % 

Dolnośląskie  

      Lower Silesia 2854676  99,5 1263062 58,5 85203 19,1 

Lubelskie  

       Lublin Region  378665 98,6 1802 8,8 39856 80,1 

Łódzkie  

         Lodz Region  3015731 99,8 203329 60,2 23 0,0 

Małopolskie        

          Malopolska  1256989 99,3 101452 64,8 6892 21,1 

Mazowieckie  

           Masovian  1356118 99,2 36669 19,1 860 1,7 
Pod tabelą mogą się znaleźć objaśnienia zastosowanych nietypowych symboli, skrótów itp. 
(pisane czcionką 9 pkt.) w języku artykułu i w języku angielskim  

  
Wzory matematyczne (1) należy składać pismem 11 punktów, wyśrodkowane,  

z numerem wzoru w okrągłym nawiasie, dosuniętym do prawego marginesu. Symbole 
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zmiennych piszemy pismem pochyłym. We wzorach stosujemy nawiasy okrągłe, a nie 
ukośniki. Przedziały wartości opisywane są bez odstępów, za pomocą półpauzy, np. 
700–1300 Mg.  

 x
a b

d

c

= +
−

−1

210
 (1) 

1.2.  Źródła literaturowe  

Opis bibliograficzny (spis) literatury (opatrzony tytułem: Literatura) tworzymy  
w układzie alfabetycznym. Poszczególne rodzaje źródeł należy opisywać korzystając  
z zamieszczonych poniżej przykładów. 

Literatura  

STANGE R., 2012. Spitsbergen Svalbard. A complete guide around the arctic archipelago. Wyd. Drucke-
rei Karl Keuer.    
(książka)  

JEGER M., 2016. Schinkels „Normalkirchen” in Gleissen und ihr jüdischer Bauherr. [W:] Badstübner-
Kizik C. &  Kizik E. (red.) Entdecken–Erforschen–Bewahren: Festgabe für Sibylle Badstübner-
Gröger, Lukas Verlag. Berlin: 170–185.   
(rozdział w książce lub artykuł w monografii wieloautorskiej) 

HRUBÝ P., HEJHAL P., MALÝ M., 2012. Dva zaniklé středovéké dulni a zpracovatelské provozy na 
Českomoravské vrchovině. Acta rerum naturalis, 12: 145–180.    
(artykuł w czasopiśmie naukowym/  

GAWOR Ł., DOLNICKI P., 2011. Abandoned mining sites as geotourist attractions of Isfjorden area 
(Svalbard). 11. Altbergbau-Kolloquium und 7. Konferenz Erbe und Geschichte des Bergbaus. VGE 
Verlag GmbH. Essen.  

FORESTMAN P.P., CLODE K., KOPF T., CEREAL D., WEIGHTMAN W., 2014. Geotouristic and 
cognitive meaning of mining relics in Longyearbyen (poster). XXXV Polar Symposium Diversity and 
state of polar ecosystems, 5–7 czerwca 2014. Wrocław.  
(streszczenie referatu lub postera w materiałach konferencyjnych)  

Projekt robót górniczych na kopalni węgla brunatnego „Zygmunt” Zakładów Przemysłowych „Poręba”  
w Porębie na lata 1932/1933–1934. Arch. Państw., zbiór AGD nr 840, sygn. nr 863. Katowice.  
(materiały archiwalne)  

www.schaubergwerk-elbingerode.de – witryna internetowa podziemnej trasy turystycznej Büchenberg-

Elbingrode (dostęp: listopad 2016).  
(witryna internetowa)  
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Tytuł artykułu w j ęzyku angielskim  

keywords  optimally: 2–5,  
in 1–3 rows  

   
Obszerne oznajmujące streszczenie w języku angielskim, obejmujące 1000–2000 znaków, umieszcza-

ne jest na końcu artykułu. Streszczenie powinno w szczegółowy sposób przedstawiać cel opisywanych 
prac/badań, problem rozwiązywany w artykule, a także charakter wykorzystanych danych, zastosowaną 
metodologię oraz uzyskane wyniki, a także główne elementy struktury tekstu.  

Artykuły w językach innych niż polski i angielski należy opatrzyć dwoma obszernymi streszczeniami 
w języku angielski i polskim (por. plik Informations for Authors). W przypadku artykułów obcojęzycz-
nych (w razie potrzeby) redakcja służy pełną pomocą przy formułowaniu streszczeń w języku polskim.  
  
  


