WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
przeznaczonych do druku w czasopiśmie naukowo-technicznym
„SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE”
DO DRUKU W CZASOPIŚMIE SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE – KWARTALNIKU SPG
PRZYJMOWANE SĄ ARTYKUŁY STANOWIĄCE INTELEKTUALNĄ WŁASNOŚĆ AUTORA
(AUTORÓW), DOTYCHCZAS NIE PUBLIKOWANE I NIE ZGŁOSZONE DO PUBLIKACJI W INNYM
WYDAWNICTWIE.
Przed opracowaniem artykułu należy uzgodnić z Redakcją tytuł opracowania i jego ujęcie
przez nadesłanie formularza „Zgłoszenie Autorskie” (zał. nr 1).
Artykuł powinien obejmować określony temat z obszaru techniki wojskowej lub cywilnej,
a zwłaszcza z zakresu konstrukcji, technologii i eksploatacji szybkobieżnych pojazdów
gąsienicowych oraz z dziedzin tematycznie pokrewnych.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu normatywnego A4
(30 wierszy po 60 znaków) wliczając treść zasadniczą, rysunki, tablice i wykaz literatury.
Artykuł ma mieć jasną i logiczną budowę; tekst należy pisać zwięzłym stylem, według zasad
pisowni polskiej, bez zbędnego stosowania obcojęzycznego nazewnictwa. Na początku
artykułu powinien być podany tytuł, krótkie (maksymalnie 10 wierszy) streszczenie
informujące o istotnych zagadnieniach prezentowanych w artykule oraz słowa kluczowe
(maksymalnie 4 wyrazy). Na końcu artykułu należy zamieścić: w języku angielskim tytuł
artykułu i streszczenie (Abstract) oraz słowa kluczowe (Key Words). Opracowanie należy
podzielić na części, których podtytuły powinny odzwierciedlać zawartą w nich treść. Artykuły
przeglądowe powinny być podzielone na rozdziały przedstawiające: wprowadzenie do
tematyki, główne zagadnienia opisane w pracy oraz podsumowanie lub wnioski. Wnioski
powinny być wyraźnie i jasno sformułowane jako podsumowanie treści artykułu.
Autorzy są zobowiązani do podania na końcu artykułu pełnego wykazu literatury źródłowej
wykorzystywanej w opracowywaniu zgodnie z wymogami norm edytorskich.
Przytaczając w treści artykułu wzory, poglądy, dane liczbowe, wykresy, rysunki, tablice itp.
nie będące osobistym dorobkiem autora, należy podać odsyłacz do spisu literatury, ujęty
w nawiasy kwadratowe, np. [ 2]. Jako zasadę należy przyjąć odwołanie ze źródeł
oryginalnych. Powoływanie się na źródła nie obowiązuje w przypadku wiadomości ogólnie
znanych z literatury podręcznikowej.
W przypadku odwołania się do tekstów elektronicznych należy podać nazwisko i pierwszą
literę imienia Autora (Autorów), tytuł, typ nośnika w nawiasie kwadratowym – np. [CD-Rom],
[on-line]. Dodatkowo dla dokumentów pochodzących z Internetu – prawidłowy adres
internetowy i datę dostępu [dostęp: data], czyli kiedy skorzystano z tekstu.
Spis literatury ma zawierać: w przypadku literatury książkowej – nazwisko i pierwszą literę
imienia autora (autorów), pełny tytuł książki, wydawcę, miejsce wydania i rok. W przypadku
czasopism – nazwisko i pierwszą literę imienia Autora (Autorów), tytuł artykułu, nazwę
czasopisma, numer wydania i strony w czasopiśmie oraz rok.
Wydruk należy dostarczyć do Redakcji czasopisma SPG w 1 egzemplarzu wraz z wersją
elektroniczną w edytorze WORD (krój pisma Times New Roman 12 pkt).

Wydruk ma być sprawdzony i podpisany przez autora. Na końcu artykułu należy podać dane
identyfikacyjne zawierające: imię i nazwisko Autora (Autorów), tytuły i stopnie naukowe oraz
tytuły zawodowe, adres, numer telefonu, e-mail lub nr faksu, miejsce pracy i stanowisko.
Wszelkie ilustracje w treści artykułu nazywa się rysunkami (nie figurami, fotografiami,
szkicami itp.) i numeruje się je kolejno: rys. 1, rys. 2. Ilustracje muszą być wykonane
wyłącznie w technice czarno-białej. Warunkiem przyjęcia ilustracji kolorowych jest
możliwość ich wydrukowania – po obróbce – w wersji czarno-białej, w wyraźnie
zróżnicowanych odcieniach szarości.
Rysunki należy wykonywać kontrastowo - minimalne wymiary w mm: 50 x 120, wymiary
maksymalne w mm: 100 x 120. Dane liczbowe winny być umieszczane w tablicach (skrót
Tabl.)
Autor wydrukowanego artykułu otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz autorski SPG.
W pracach przyjętych do druku Redakcja przeprowadza korektę i dokonuje ewentualnych
niezbędnych zmian. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Redakcja nie zwraca Autorom materiałów przyjętych do druku, lecz przekazuje bezpłatnie
egzemplarz periodyku, w którym artykuł opublikowano.
Czasopismo jest wydawane jako kwartalnik.
Ze względu na cykl wydawniczy zgłoszenia należy przesyłać do Redakcji w terminach:
 do 30 listopada (roku poprzedniego);
 do 28 lutego;
 do 31 maja;
 do 31 sierpnia;
a po jego przyjęciu przez Zespół Redakcyjny Autor winien złożyć artykuł do:
 do 31 grudnia (roku poprzedniego);
 do 31 marca;
 do 30 czerwca;
 do 30 września;
bieżącego roku.
Uwagi dodatkowe.
Autor (-rzy) artykułu przekazując do Redakcji SPG rękopis składają jednocześnie dwa
oświadczenia, które stanowią załączniki nr 2 oraz nr 3.
Załączniki nr 1, 2 i 3 można pobrać ze strony www.obrum.gliwice.pl - zakładka SPG/PLIKI DO
POBRANIA.
Redakcja czasopisma SPG przyjmuje artykuły autorów zagranicznych i ich druk w SPG
zachowując język narodowy autora (angielski, niemiecki i rosyjski).
Korespondencję prosimy kierować na adres:
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
„OBRUM” sp. z o.o.
Redakcja Biuletynu SPG
ul. Toszecka 102, 44-117 GLIWICE
Tel. (032) 30 19 444, Fax. (032) 231 58 87
Aktualizacja: 15.09.2016 r.

