Редакційні вимоги

Текст
•

повний, цілісний, в електронному вигляді (у форматі *.doc)

Вигляд тексту
•

ім’я та прізвище автора, співавторство

•

назва роботи

• короткий зміст

Обсяг
•

стаття – від 15 до 20 сторінок

Поля – 2,5 см з кожної сторони
Нумерація сторінок – постійна протягом усієї публікації, внизу сторінки

Основний текст
•

шрифт Times New Roman, 12 кегель

•

інтервал – 1,5

•

виділення – напівжирний шрифт

•

іншомовні слова – курсив

•

ініціали, вжиті перший раз – повністю ім’я та прізвище, чергові згадування – лише прізвище

•

скорочення – першого разу – повний термін, скорочення у дужках; далі – лише скорочення,
напр. об’єднана територіальна громада (ОТГ)

Цитати
•

передує вступ (напр. Як вважає Ігор Бойко...)

•

в лапках, без курсива, чітко наведені,

•

пропуски фрагменту цитованого тексту – позначені за допомогою дужок: (...)

•

власні вставки у цитати – з ініціалами автора: (моє – X.Y.)

Посилання
•

розміщені внизу сторінки (не в тексті у дужках)

•

під час чергових згадувань - скорочення: там само

Приклади посилань
a) цілісна публікація:
•

Автор чи кілька авторів

F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 9.
•

Колективна робота

E. Oziewicz (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006, s. 20-28.
•

Статті або розділи колективної роботи

A. Michalewicz, Systemy informacyjne wspomagające logistykę dystrybucji, [w:] K. Rutkowski (red.)
Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2001, s. 102-123.
b) регулярні публікації (статті у журналах чи газетах)
K. Strzyżewska, Zarządzanie dostawami, „Logistyka a Jakość”, 3-4 (2008), s. 31- 32.
W. Orłowski, Wielki wybuch, czyli giełdy w panice, „Gazeta Wyborcza”, 13 października 2008, s. 3.
c) інтернет- та електронні матеріали (у дужках – повна дата використання ресурсу інтернетсторінки)
H. Arndt, Globalisation, „Pacific Economic Paper” 1998, nr 27,
www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf (17.05.2008).

Бібліографія
•

Без нумерації

•

В алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами колективних праць

Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawa praw człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
Sowa K., Gospodarka nieformalna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1. Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

