Monografia pokonferencyjna” Zachowania ryzykowne młodzieży: epidemiologia,
profilaktyka, terapia”.
Zgłoszone do publikacji artykuły zostaną wydane w monografii przygotowanej
po konferencji. Artykuły mają być przygotowane w języku polskim Artykuły, które uzyskają
pozytywną recenzję zostaną wydane jako rozdział w monografii (zgodnie z rozporządzeniem
MNiSW w sprawie kryteriów i przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym,
Artykuł
Na końcu artykułu należy zamieścić : Imię, nazwisko, afiliacja autora oraz koniecznie
aktualny adres e-mail oraz adres do korespondencji.
Artykuł powinien zawierać tytuł, słowa kluczowe, streszczenie (język polski i angielski),
wprowadzenie, ramy teoretyczne, założenia metodologiczne, analizę i interpretację wyników
badań oraz podsumowanie wraz z rekomendacją, a także cytowane źródła literatury.
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych: Edytor tekstu MS Word; długość tekstu
max. 20 stron.
Wymogi do streszczenia
Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,0, margines
dolny, górny, lewy, prawy 2,5 cm, tekst wyjustowały. Streszczenie powinno zawierać kolejno
następujące elementy: tytuł artykułu, afiliację, słowa kluczowe, cel badań, materiał i metody,
wyniki badań oraz wnioski.
WZÓR:
PRZYKLAD STRESZCZENIA:
TYTUŁ MUSI BYĆ WYŚRODKOWANY, WIELKIE LITERY 12 PKT.
odstęp jednego wiersza pisanego czcionką 12 pkt
Nazwisko i imię po stronie lewej czcionką 10 pkt Times New Roman1, Nazwisko i imię
2 autora2, Nazwisko i imię 3 autora3 itd. do wyczerpania wszystkich autorów.
1

Nazwa instytucji 1 autora, Miejscowość, Kraj, adres mailowy
nazwa instytucji 2 autora, Miejscowość, Kraj;
3
Nazwa instytucji 3 autora, Miejscowość, Kraj,
n
do wyczerpania liczby n- autorów
2

Całość streszczenia nie powinna przekraczać 250 słów. W streszczeniu proszę
nie umieszczać tabel, rycin i fotografii.
Dozwolone formaty plików dla streszczenia:


pliki formatu Microsoft Office



pliki formatu OpenOffice

Zasady redagowania tekstów:
Informacje ogólne









Publikujemy tylko recenzowane oryginalne artykuły, podejmujące problemy
konferencji z odniesieniem do aktualnego stanu wiedzy tj. zachowania ryzykowne
młodzieży: epidemiologia, profilaktyka, terapia
Przeciwdziałamy przypadkom ghostwriting i guest autorship.
Autor składa oświadczenia: praca nie była i nie będzie w takiej postaci publikowana
w innym wydawnictwie; informacje o autorze/rach (imię, nazwisko, miejsce pracy,
adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail).
Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do dzieła w rozumieniu przepisów
Prawa Autorskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z późniejszymi zmianami t. jednolity: (Dz. Ustaw nr 90 z 2006 r., poz.
631) i że jego prawa nie są obciążone prawami osób trzecich.
Autor przenosi na Organizatora wyłączne prawo wydawania przedmiotowego dzieła
oraz wykorzystania go na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-4 ustawy
o prawie autorskim na okres 5 lat licząc od daty opublikowania. Organizator
ma również prawo eksploatacji utworu w formie przedruków reklamowych
fragmentów utworu w czasopismach i ogłoszeniach.

Wymagania techniczne:
1. Tekst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

język polski i angielski (w przypadku streszczenia), tekst artykułu język polski
wydruk formatu A4 jednostronny,
skład 12 pkt Times New Roman,
przypisy w tekście wg schematu: (Kowalski, 2000) lub (Kowalski, 2000, s.25),
interlinia 1,5; ciągła numeracja stron w całym tekście pracy;
marginesy: nie mniejsze niż 2,5 cm.

2. Ilustracje:
3. rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach
edytowalnych w Microsoft Windows, lub dostarczone w postaci wydruków wysokiej
jakości umożliwiających ich reprodukcję;
4. fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu
lub w postaci plików TIF lub BMP w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy
wymaganych wymiarach reprodukcji lub – jeśli zaistnieje taka sytuacja – plików
z cyfrowego aparatu fotograficznego;
5. w sytuacji gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu
(np. Word), powinny być również dostarczone jako osobne pliki w formacie TIF
najlepiej w rozdzielczości 300dpi;
6. pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć
się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione
prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana

jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne
wykorzystanie tych materiałów w pracy.
7. Wymiary tabel i rysunków nie mogą przekraczać wymiarów tekstowego obszaru
strony. Prosimy nie używać kolorów. Odwołania do literatury w tekście według
schematu: (Nazwisko autora, rok wydania, strona).
8. Wykaz literatury na końcu opracowania według porządku alfabetycznego i według
następującego wzoru:
1. Książki: Nazwisko I.: Tytuł. Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona;
2. Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko I.: Tytuł opracowania [w:]
Nazwisko I. [red]: Tytuł książki. Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona;
3. Artykuły w czasopismach: Nazwisko I.: Tytuł. „Tytuł czasopisma”, rok,
numer, strona;
4. Do referatu należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku
polskim i angielskim.
Artykuł prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 30 października 2021
na adres mailowy: sekretariat@snr.org.pl
Autor





Autor przedstawiając artykuł, do publikacji akceptuje ogólne warunki (przedstawione
w informacjach do autorów i procedurze recenzowania i formy współpracy).
Autor nie otrzymuje honorariów.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.
Autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski.

