ZALECENIA DLA AUTORÓW REFERATÓW
ZGŁASZANYCH DO DRUKU W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

Artykuły do druku w materiałach Międzynarodowej XIII Konferencji Kotłowej ’2018 należy
przesłać do Zespołu Redakcyjnego w terminie określonym w komunikacie. Całkowita objętość
artykułów wraz z rysunkami, zdjęciami i tablicami nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4.
Artykuły powinny zostać wstępnie przygotowane przez autorów wg następujących zaleceń:
 Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word
 Czcionka tekstu: Times New Roman (CE)
 Wielkość czcionki: tytuł referatu, tytuły rozdziałów, tekst główny - 12 pt.
 Odstęp: pojedynczy
 Tekst artykułu powinien zachować następujący układ:
- imię i nazwisko autora (autorów) bez tytułów naukowych (nazwisko dużymi literami);
bold, wyrównanie lewe,
- nazwa jednostki reprezentowanej przez autora (afiliacja)
- tytuł artykułu; duże litery, bold, wyrównanie lewe,
- krótkie streszczenie artykułu w języku polskim poprzedzone słowem „Streszczenie”,
- krótkie streszczenie artykułu w języku angielskim poprzedzone słowem „Summary”,
- rozdziały i podrozdziały tekstu głównego; tytuły rozdziałów i podrozdziałów czcionką
bold ponumerowane przy użyciu cyfr arabskich,
- tytuły naukowe autorów, zajmowane stanowiska oraz adresy do korespondencji
powinny znajdować się w stopce pierwszej strony artykułu (czcionka 6 pt.),
- wykaz literatury,
- duże tablice, duże rysunki,
 Tablice i rysunki powinny zostać zamieszczone w tekście zasadniczym pracy. Wyjątek
stanowią duże rysunki i tablice, które można umieścić na końcu artykułu.
 Rysunki, fotografie i tablice: wycentrowane.
 Podpisy pod rysunkami i fotografiami: czcionka 8 pt., wycentrowane, poprzedzone skrótem
„Rys.” lub „Fot.” oraz numerem kolejnym (cyfra arabska).
 Opisy tablic powinny być umieszczane nad tablicami. Opis tablicy: wycentrowany, czcionka 8
pt. bold. Słowo „tablica” oraz numer kolejny tablicy powinny znajdować się w wierszu
poprzedzającym zasadniczy opis tablicy. Dla słowa tablica i numeru kolejnego zastosować
wyrównanie prawe.
 Numeracja wzorów w nawiasach okrągłych (1) przy użyciu cyfr arabskich.
 Numeracja pozycji w wykazie literatury oraz odwołania do literatury w tekście w nawiasach
kwadratowych [1].
 Tekst artykułu powinien zostać wyrównany do prawego i lewego marginesu
 Marginesy: górny, dolny, prawy i lewy wielkości 2.5 cm.


W celu redagowania stopki należy podać pełne tytuły i stopnie naukowe Autorów, oraz
zajmowane stanowiska w firmie zatrudniającej wraz z adresem pocztowym i e-mail.
Zamieszczenie numerów telefonów kontaktowych jest dobrowolne. Powyższe dane należy
podać dla każdego ze współautorów referatu.
Artykuł powinien zostać dostarczony do Redakcji (Komitet Organizacyjny) w formie

drukowanej oraz na nośniku elektronicznym lub e-mail. Numery stron należy wpisać
ołówkiem.
Zespół Redakcyjny zastrzega sobie prawo ostatecznego formatowania tekstu artykułu
w celu zapewnienia jednolitego formatu Zeszytu Konferencji.

