Jak przygotować i wysłać ryciny, fotografie i tabele
Przygotowanie rycin, fotografii i tabel
1. Wszystkie ryciny (Ryc./ryc.), fotografie (Fot./fot.) i tabele (Tabela/tab.) powinny być przesłane jako
osobne pliki.
2. Jako ryciny rozumiemy wykresy, diagramy, schematy, matryce, mapy, rysunki i ilustracje.
3. Wykresy, diagramy, schematy i matryce powinny być zapisane w edytowalnych formatach: .doc,
.docx, .odt, .rtf, .cdr, .xls, lub .xlsx. W przypadku ich zapisania w formacie nieedytowalnym, muszą
one pozostać w pełni czytelne. Wówczas opisy symboli, objaśnienia, przypisy itp. muszą zawierać się
w manuskrypcie, pod opisem, a nie w osobnych plikach, „wtopione” w grafikę.
4. Mapy, rysunki i ilustracje powinny być zapisane w formatach: .tiff, .jpg lub .jpeg i posiadać
odpowiednią rozdzielczość, tj. co najmniej 300 dpi. Legendy, opisy symboli, objaśnienia, przypisy itp.
muszą zawierać się w manuskrypcie, pod opisem, a nie „razem” z grafiką.
5. W przypadku fotografii stosujemy te same zasady, co dla map, rysunków i ilustracji.
6. Tabele powinny być zapisane w formacie .doc, .docx, .odt, .rtf (preferowane, by był to ten sam
format, w którym autor zapisał manuskrypt). Tekst w tabelach powinien być napisany tą samą
czcionką, co tekst zasadniczy.
7. Preferowane rozmiary rycin, fotografii i tabel, wynikające z układu graficznego czasopisma to:
I. Wysokość: 26, szerokość: 17 cm (dla załączników w orientacji pionowej) lub
wysokość: 17, szerokość: 26 cm (dla załączników w orientacji poziomej).
II. Wysokość: zdefiniowana przez autora, szerokość 17 cm.
III. Wysokość: zdefiniowana przez autora, szerokość: 8,5 cm.
Redakcja dopuszcza możliwość publikowania załączników graficznych w innych rozmiarach.
W takim wypadku, autorzy proszeni są o wskazanie proponowanego rozmiaru.
8. Ryciny, fotografie i tabele powinny mieć osobną numerację.
9. Redakcja zastrzega sobie prawo do dostosowania przesłanych załączników graficznych pod
względem technicznym do układu graficznego czasopisma, bez żadnej ingerencji w wartość
merytoryczną dzieła.
10. Przygotowanie rycin, fotografii i tabel niezgodnie z powyższymi zaleceniami może skutkować
odmową przyjęcia artykułu z przyczyn formalnych.

