Ogólne Wskazówki dla Autorów
i warunki opublikowania artykułów w roczniku „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”
1. W ramach monografii zostaną opublikowane artykuły:
 tematycznie zorientowane na problematykę jak w tytule,
 oryginalne - nie publikowane wcześniej w innych czasopismach.
2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron wydruku (łącznie z rysunkami i tabelami).
3. Układ artykułu obejmuje:
 stronę tytułową, która powinna zawierać:
a) imiona i nazwiska autorów (tytuł, stopień naukowy)
b) afiliację i adres każdego z nich, e-mail,
c) tytuł,
 streszczenie w języku polskim i angielskim (około 20 wierszy, nie więcej niż 1 strona) wraz ze słowami
kluczowymi, które zostaną opublikowane w MPH i CEJSH
 wstęp
 część zasadnicza
 wnioski (wyniki, podsumowanie)
 wykaz aktów prawnych wykorzystanych w publikacji z podziałem na akty prawa międzynarodowego
i krajowego (jeżeli istniej oficjalny tekst w języku polskim – podawać nazwę polską, w pozostałych
przypadkach w języku autentycznym, przy kilku autentycznych - w języku angielskim)
 bibliografia – pełen opis bibliograficzny publikacji naukowych przytoczonych przez autora
w przypisach dolnych (według zamieszczonego poniżej wzoru „BIBLIOGRAFIA KOŃCOWA”)
4. Artykuł powinien być napisany z podwójną interlinią i marginesami 25 mm. Zalecanym edytorem jest Word
for Windows (format .doc; Times New Roman, 12 pkt.). Wskazane są podtytuły dzielące tekst na rozdziały
i podrozdziały.
5. W zakresie słownictwa geograficznego stosować w pierwszej kolejności nazwy w języku polskim według
formy zalecanej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Polski przy Głównym
Geodecie Kraju (www.gugik.gov.pl/komisja), a w przypadku ich braku – nazwy w języku angielskim.
6. Stosować skróty zawarte w wykazie skrótów.
7. Rysunki i wykresy (wyłącznie czarno-białe o szerokości do 13 cm), ponumerowane liczbami arabskimi
i wstawione w tekście w miejscu, w którym o nich mowa.
8. Tabele ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm, tytuły nad tabelami i tekst w tabelach
czcionką 10 pkt.
9. Autorzy muszą dołączyć podpisane oświadczenie o oryginalności rysunków i wykresów.
W przypadku zamieszczenia cytowanych rysunków należy dołączyć zgodę autorów lub wydawcy.
10. W niektórych przypadkach Autorzy artykułów przyjętych do publikacji mogą otrzymać tekst z poprawkami
redaktora do korekty i zobowiązani są odesłać go w ciągu 7 dni.
11. Przyjmowane będą artykuły wyłącznie w wersji elektronicznej - przesłane pocztą elektroniczną lub
dostarczone na CD.
12. W MPH będą zamieszczone artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje.
13. Zapis bibliograficzny powinien być ujednolicony jak niżej:
J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
J.W. Doerffer, Budownictwo okrętowe w latach od 1968 do 1988 i pespektywy na przyszłość, „Budownictwo Okrętowe”
1989, nr 12.
B. Zalewski, Zimna wojna i jej wpływ na koncepcje militarne Układu Warszawskiego i NATO, [w:] Konflikt zbrojny na Bałtyku
w koncepcjach ideologii zimnowojennej po 1945 roku, red. nauk. A. Drzewiecki, Wyd. AMW, Gdynia 2005.

