Informacje dla autorów, którzy chcą nawiązać współpracę z redakcją „elektro.info”
(prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi informacjami
przed nadesłaniem artykułów do redakcji)
1. Teksty proponowane do publikacji w miesięczniku „elektro.info” nie mogą być

wcześniej opublikowane w innych czasopismach (wyjątkiem są referaty prezentowane
na konferencjach), ani też złożone jednocześnie do redakcji innych czasopism.
2. Kryteria decydujące o publikacji danego artykułu na naszych łamach to przede
wszystkim: wartość merytoryczna, zgodność z profilem czasopisma oraz inne walory
czytelnicze (przejrzystość, aspekty dydaktyczne, jakość dołączonych grafik) - o
przyjęciu materiału do druku decyduje redakcja.
3. Każdy artykuł naukowy poddawany jest procedurze recenzowania.
4. Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie
nakłada na redakcję obowiązku publikacji, o ile tekst ten nie był uprzednio
zamówiony.
5. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz nie potwierdza ich otrzymania.
6. Prosimy o przekazywanie artykułów w postaci elektronicznej (e-mail) w postaci
znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstępy
między wierszami pojedyncze). Rysunki lub wykresy opracowane w formie
elektronicznej (.jpg, .eps, .tiff, .pdf, corel) powinny być jakości odpowiedniej do druku
(rozdzielczość minimalna to 300×300 dpi). Można je dostarczyć zarówno w tekście,
jak i jako osobne pliki (dotyczy to także materiałów skanowanych). Można również
przypisać je do określonego fragmentu tekstu w artykule.
7. Prosimy o jedynie podstawowe formatowanie tekstu: wcięcia akapitowe, środkowanie,
kursywa, wytłuszczenie (bold).
8. Jeżeli autor powołuje się w tekście na inne publikacje, na końcu tekstu należy
zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym), umieszczając jednocześnie w
tekście odpowiednie odnośniki do literatury (np. [1]).
9. Autor artykułu zobowiązany jest do dostarczenia wraz z artykułem jego streszczenia w
jęz. polskim i jęz. angielskim (maksymalnie 600 znaków).
10. Polecana forma zapisu: „numer pozycji, autor, tytuł, ewentualnie numer tomu,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, ewentualnie numer strony”, np.:
1. Lejdy B., Lenartowicz R., Wpływ hydroizolacji na rezystancję uziemienia
uziomów fundamentowych, „elektro.info” 6/2011.
2. H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 2002.
3. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Zasilanie
budynków nieprzemysłowych i innych obiektów budowlanych w energię
elektryczną, wyd. 4, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2012.
11.Autorzy, którzy do tej pory nie współpracowali z „elektro.info”, są proszeni o
wypełnienie formularza autorskiego zawierającego podstawowe informacje o autorze:
imię i nazwisko, tytuł naukowy, wiek, zainteresowania zawodowe, wybrane
dotychczasowe publikacje, miejsce pracy oraz adres do korespondencji, telefon, faks,
e-mail).

12.Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (oryginalność

tekstu, cytowania, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł itp.) ponosi
autor.
13.Redakcja ma prawo do weryfikacji merytorycznej artykułu, nie dokonuje jednak w
nim zmian bez wiedzy autora, tylko w porozumieniu z nim. Artykuł zostaje poddany
adiustacji, w tym korekcie stylistycznej, gramatycznej i ortograficznej, a przed
wydrukiem autor otrzymuje go do akceptacji i tylko forma artykułu zaakceptowana
przez autora może ukazać się drukiem (brak akceptacji oznacza przesunięcie terminu
publikacji artykułu). Artykuł naukowy poddawany jest dodatkowo procedurze
recenzowania.
14. Redakcja zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo dokonywania skrótów,
przeredagowywania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów czy rezygnacji z
zamieszczenia dostarczonych przez autora rysunków i fotografii (np. ze względu na
ich słabą jakość graficzną). Zaawansowane ingerencje konsultujemy z autorem i
prosimy o wyrażenie na nie zgody (autoryzację).
15. Aspekty współpracy nieujęte w powyższych punktach wymagają formy pisemnej,
potwierdzonej przez autora i wydawcę, a regulują je przepisy Prawa autorskiego i
Kodeksu cywilnego.
16. Każdy autor publikujący w „elektro.info” otrzymuje bezpłatną roczną prenumeratę
czasopisma, a także dodatkowe egzemplarze autorskie numerów, w których został
opublikowany artykuł jego autorstwa.

