Zasady składania tekstów do redakcji czasopisma Sztuki:
 Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku polskim, angielskim.
 Autorzy zobowiązani są do posiadania praw autorskich do nadsyłanych materiałów.
 O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów
w ciągu 6 miesięcy.
 Tekst należy przekazać sekretarzowi Wydawnictwa WST w postaci wydruku w całości (mogą być w tekście
zdjęcia) lub w postaci elektronicznej na adres kontakt@wydawnictwo.wst.pl wg poniższej organizacji:
Folder główny o nazwie: imię, nazwisko autora, Sztuki.
Podfoldery:
Nr 1_Tekst - całość (zawierający pełny tekst w którym mogą, ale nie muszą być zamieszczone fotografie)
Nr 2_Streszczenia (zawierający streszczenia i słowa kluczowe artykułu w języku polskim i angielskim)
Nr 3_Zdjęcia (zawierający zdjęcia, niezależnie od tego, czy są umieszczone w tekście, zgodnie z wymaganiami
"FOTOGRAFIE")
Nr 4_Spis fotografii (zawierający podpisy pod zdjęciami wraz z nazwiskiem autora fotografii, zgodnie z wymaganiami
"FOTOGRAFIE")
Nr 5_Ryciny, wykresy (zawierający ryciny i wykresy, zgodnie z wymaganiami "RYCINY I WYKRESY")
Wydrukowane i podpisane w dwóch egzemplarzach umowy pomiędzy Wydawnictwem a Autorem, w którym
wyrażają Państwo zgodę na publikacje artykułu w wersji papierowej oraz w Internecie (Umowę można pobrać ze
strony Wydawnictwa WST– informacje dla autorów)
oraz oświadczenie o zaporze Ghostwriting oraz Guest Autorship
Zapora “ghostwriting”
Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie
publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod
itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Informację na ten temat prosimy przesłać na adres
korespondencyjny redakcji w formie pisemnego oświadczenia z podaniem afiliacji.

Przesłanie artykułu do redakcji wiąże się z automatycznym przekazaniem praw autorskich na rzecz wydawcy
czasopisma i zgoda na zamieszczenie go wersji elektronicznej w Internecie.
PRZED ODDANIEM - WAŻNE
Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą
zostać odrzucone:
1/ Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
2/ Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) *doc, *rtf lub *odt.
3/ W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
4/ W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w
tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą.
5/ Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
6/ Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów

