Do Autorów artykułów naukowych

Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy dostosowanie postaci Literatury w państwa artykule zgodnie z treścią niniejszego
pisma oraz załącznika: bibliografia_Zalacznik_nr_1_przygotowanie_do_POL-index.pdf, który jest
fragmentem „Przewodnika Użytkownika systemu PBN przygotowanie cytowań do systemu
POL-index”
„Przegląd Geodezyjny” jest czasopismem zainteresowanym poprawą punktacji Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest katalogowanie artykułów
naukowych z poszczególnych czasopism w bazie Pol-index.
Wymaga to jednak zmian w postaci bibliografii zamieszczanej przez Państwa po artykułach
W związku z tym redakcja „Przeglądu Geodezyjnego” prosi o stosowanie - począwszy od zeszytów
1/2016 r. – jednolitego systemu prezentowania danych bibliograficznych (spisów literatury) w artykułach
przeznaczonych do druku w naszym czasopiśmie. Styl został wybrany przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przy budowie ogólnopolskiej bazy cytowań Pol-index.
Tworzenie bibliografii w stylu Chicago podlega następującym regułom:
1. Tytuł „Bibliografia” („Literatura”, „References”) jest wyśrodkowany względem kolumny;
2. Format bibliografii:
[1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.
[1] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w
optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i
Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
(więcej przykładów w: bibliografia_Zalacznik_nr_1_przygotowanie_do_POL-index.pdf);
3. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym. Dotyczy to również pozycji
odwołujących się np. do Rozporządzenia lub adresów stron internetowych i innych. Linki do stron
internetowych (mogą być zapisywane: www....., czy https://www obojętne) powinny być aktywne, tzn.
po skopiowaniu treści linka i wpisaniu jej w przeglądarkę internetową osoba zainteresowana od razu
dociera do właściwej strony i informacji, o której jest mowa w artykule;
4. Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers);
5. Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają
odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
6. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
Dla właściwego wprowadzania danych do Portalu najważniejsze jest:
 każda pozycja bibliograficzna była oznaczona kolejnym numerem umieszczonym w nawiasie
kwadratowym,
 wykaz literatury był ostatnim składnikiem artykułu.

