
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 

 

 

Na łamach Annales Horticulturae zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku pol-

skim i angielskim. Złożenie pracy w redakcji oznacza, że nie była ona opublikowana wcze-

śniej, nie jest rozpatrywana do publikacji w innych wydawnictwach i jeśli zostanie zaakcep-

towana, nie będzie opublikowana gdzie indziej w tej samej formie bez pisemnej zgody. 

 

Wysyłanie prac 

 

1. Artykuł z podanym źródłem finansowania badań należy wysłać na adres: 
annales.horticulturae@up.lublin.pl w dwóch wersjach: wersja dla wydawnictwa z danymi auto-

rów i jednostek naukowych oraz wersja dla recenzentów bez tych danych. Należy także prze-

słać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę. 

 

2. Artykuł jest wstępnie oceniany przez redaktora naukowego w celu określenia, czy jest 

zgodny z zakresem tematycznym czasopisma oraz czy spełnia standardy czasopisma.  

 

3. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów z zachowaniem procedury podwójnej 

anonimowości, tzw. double-blind review process. 

 

4. Recenzja ma formę pisemną.  

 

5. Redaktor przekazuje autorowi uwagi recenzentów. 

 

6. Autor odsyła do redakcji poprawiony artykuł wraz z ustosunkowaniem się do uwag recen-

zenta i redaktora.  

 

7. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania 

zmian i uzupełnień merytorycznych. 

 

8. Koszt opublikowania pracy w czasopiśmie wynosi 250 zł + VAT. 

 

 

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania pracy: 

 

1. Objętość pracy wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 

12  stron formatu A-4 (marginesy standardowe 2,5 cm). 

 

2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, od-

stęp między wierszami (interlinia) 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. 

kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań. 

 

3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 12,5 × 19,5 cm; rozszerzenie tabel – .doc 

lub .rtf. Numeracja tabel i rysunków – cyfry arabskie. Całą pracę należy zapisać w jednym 

pliku, tabele najlepiej dołączyć na końcu pracy. Materiał graficzny powinien być opracowany 

i przesłany dodatkowo w osobnych plikach, np. rysunki, schematy, fotografie – w plikach .jpg 

i .tif (ilustracje najlepiej przesłać również w plikach źródłowych, np. jeśli rysunek został 

utworzony w programie Corel Draw, Excel, Photoshop, prosimy o ich dołączenie w tych pli-

kach). 
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Obowiązuje następujący układ pracy: 

 

 

1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim. 

 

2. Imię i nazwisko autora (autorów); nazwisko – WERSALIKAMI. 

 

3. Afiliacja w języku artykułu (katedra, wydział, ośrodek naukowy, adres, państwo). 

 

4. Adres do korespondencji (e-mail). 

 

5. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków) w języku polskim i angielskim. 

 

6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – do 6 słów pomocnych przy indeksacji 

i wyszukiwaniu, układ – od ogólnych do szczegółowych. 

 

7. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: WSTĘP z celem i hipotezą badawczą, 

MATERIAŁ I METODY, WYNIKI, DYSKUSJĘ, WNIOSKI (lub PODSUMOWANIE) 

i PIŚMIENNICTWO. 

 

8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i fotografii oraz legendy muszą być 

podane w języku polskim i angielskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi. 

 

9. Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI. 

 

 

10. Piśmiennictwo. 

 

Prace oryginalne (original papers) nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji piśmiennictwa. 

Prace przeglądowe (review articles) nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji piśmiennic-

twa. 

 

Zapis powołań w tekście. Przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych auto-

rów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Zalewski i in. 2001, 

Lewandowski 2007, Kowalski i Lewandowski 2008, Patkowska i Konopiński 2008a, 2008b] 

lub …według Kowalskiego [2000]... Wszystkie powołania w tekście powinny być ujęte w 

wykazie piśmiennictwa (i odwrotnie). Inne przykłady powołań: [https://sjp.pwn.pl/], [PN-

90/A-75101/03:1990], [Farmakopea Polska IX 2011], [Commission Regulation 2015], [GUS 

2018], [Ustawa…  2001]. 

 

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Kolejność zapisu: nazwi-

sko autora (-ów), inicjały imion, rok publikacji (gdy w danym roku jest wydanych więcej prac 

tego samego autora, należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.); tytuł pracy; wydawca, 

miejsce wydania, strony (w książce) lub tom (numer) czasopisma, strony artykułu.  

 

Elementy opisu: W:/In:, red./ed. lub eds, dostęp/access należy podawać w języku artykułu. 

  

Przy pozycjach piśmiennictwa należy koniecznie zamieszczać numer DOI, jeśli jest przy-

pisany. 
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