INFORMACJA DLA PRELEGENTÓW. ZASADY WYSTĄPIENIA
1. Długość wystąpienia do 20 minut.
2. Prezentacja Power Point wersja 2010 lub nowsza, dotycząca sedna zagadnienia, utrzymana
w obszarze tematycznym konferencji.
3. Do dnia 26.10.2018 r. dostarczyć zgłoszenie udziału w konferencji oraz tytuł referatu ze
streszczeniem w języku polskim.
4. Do dnia 31.12.2018 r. dostarczyć referat do publikacji do Sekretariatu Konferencji drogą
elektroniczną na adres: konferencja.globstate@gmail.com
- wymogi edycyjne zgodnie ze wskazówkami dla autorów.
- wskazane rysunki, wykresy itp.;
- rysunki, wykresy, schematy wstawione jako obrazy;
UWAGA:
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia referatów nie spełniających
tematycznie obszaru problemowego konferencji. Ponadto Organizatorzy nie przewidują
żadnych form płatności za nadesłane materiały i wystąpienia w ramach konferencji oraz
wydane artykuły w monografii. Publikacja – monografia zostanie przekazana dla każdego
uczestnika/autora referatu konferencji bezpłatnie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
dokonania w artykułach niezbędnych zmian adiustacyjnych.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
1. Publikowane będą artykuły prelegentów biorących udział w konferencji oraz osób, które
zgłosiły swoje artykuły i uzyskały akceptację Komitetu Naukowego Konferencji.
2. Prace w formacie B5 prosimy dostarczać drogą elektroniczną na adres:
konferencja.globstate@gmail.com
3. Strona tytułowa i redakcyjna monografii opracowywana jest w Wydawnictwie.
4. Objętość artykułu nie mniejsza niż 20 000 i nie większa niż 25 000 znaków ze spacjami.
5. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w j. angielskim (max 700 znaków).
6. Do artykułu należy dołączyć:
- imię i nazwisko autora oraz jego tytuł i stopień naukowy,
- afilację – reprezentowana jednostka podrzędna, wydział, uczelnia/instytucja,
- dane do kontaktu: nr telefonu i adres skrzynki pocztowej.
7. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Wydawcę
autorskich praw majątkowych w zakresie opublikowania tego artykułu w publikacji
związanej z organizowaną konferencją. Prawa obejmują:
- jego utrwalenie,
- zwielokrotnienie określoną techniką,
- wprowadzenie do pamięci komputera,
- umieszczenie w bazie cyfrowej.
8. Ustawienia strony:
- marginesy lustrzane 2,5 cm
- margines na oprawę - lewy 0,5 cm.
- numery stron: położenie - dół strony, wyrównanie: zewnętrzne,
- nagłówki:
9. Czcionka tekstu głównego: Times New Roman - 12 p., interlinia 1,5.
10. Nazwa rozdziału: czcionka: Times New Roman – 14 p., pogrubiona).
11. Tekst wyjustowany, włączone dzielenie wyrazów.
12. Akapit: wcięcia akapitowe w całym tekście ujednolicone – 0,6 cm.
13. Tabele: tekst w tabelach złożony czcionką o stopień mniejszą niż tekst główny, każda
musi być opatrzona tytułem i numerem (nad tabelą, od lewej, wys. czcionki -11 p.),
tabele, które nie mieszczą się na jednej stronie, powinny być przeniesione na stronę
następną; należy pamiętać, by powtórzyć główkę tabeli, ale zamiast nazw w
poszczególnych kolumnach umieszczamy liczby porządkowe.
14. W wyliczeniu należy zastosować wyłącznie punktory w formie: cyfry arabskiej z kropką
(np. 1., 2., itp.) lub w wyliczeniu niższego rzędu punktory w formie „myślnika” (tj. - ).
15. Numeracja stron na dole, wyśrodkowana.
16. Rysunki: podpisy pod nimi muszą być opatrzone numerem, a numeracja musi być ciągła i
jednolita w całym tekście, podpisy powinny być wycentrowane i składane czcionką o
stopień mniejszą niż tekst główny, po każdym podpisie pod rysunkiem, między podpisem
a tekstem głównym, musi być zawsze taki sam odstęp, wielkość znormalizowana,
ilustracje w formatach: jpg, tiff, wmf.
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17. Przypisy: należy składać czcionką o wys. 10 p., interlinia – pojedyncze kolejno
ponumerowane, należy zawsze podawać dokładny adres źródła (włącznie z numerem
strony), z którego pochodzi użyty w pracy cytat lub przywołana myśl, pogląd itp. (zapis
zaczynamy od inicjału imienia autora, a nie od nazwiska jak w przypadku bibliografii
końcowej).
18. Zapis bibliograficzny należy ujednolicić – przykładowe zapisy:
1. W. M. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze
współczesnego świata, Olsztyn 2008, s. 34.
2. G. Rdzanek, Norweskie zaangażowanie w integrację republik bałtyckich z NATO, [w:]
Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, red. M. Drzonek, J. Jartyś,
A. Staszczyk, Szczecin – Kraków 2008, s. 57.
3. J. Maliszewska – Nienartowicz, Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty,
„Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 3, s. 63.
4. Komunikat prasowy z 2850 posiedzenia Rady UE (sprawy ogólne i stosunki
zewnętrzne), Bruksela, 18 lutego 2008,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/08/40&format=HTM
[dostęp: 12 IX 2013 r.]
5. W. Jagielski, Gazowy wybór Gruzinów, „Gazeta Wyborcza” 6 I 2006, s.5.
19. Artykuły niespełniające wymagań edytorskich zawartych w niniejszych zasadach nie
będą rozpatrywane.
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