
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC

1. Kwartalnik Bromatologia i Chemia Toksykologiczna zamieszcza nie publikowane prace oryginal-
ne i poglądowe, listy do Redakcji, notatki laboratoryjne, oceny podręczników i monografii naukowych,
streszczenia z piśmiennictwa zagranicznego oraz sprawozdania ze zjazdów naukowych, związanych
z naukami reprezentowanymi w tytule.

2. Prace do Redakcji powinny być napisane na komputerze (30 wierszy × 70 znaków na stronie),
jednostronnie z marginesem 4 cm z lewej strony arkusza. Prace powinny być nadesłane w 2 egzemp-
larzach, opatrzonych podpisem autora z podaniem placówki naukowej, wraz z dyskietką. Łącznie
z maszynopisem autor powinien przesłać zgodę pisemną kierownika placówki naukowej, że praca nie
została zgłoszona do druku w innej Redakcji. Objętość prac oryginalnych łącznie z wykazem
piśmiennictwa, tabelami, rycinami, streszczeniem nie powinna przekraczać 10 stron, objętość prac
poglądowych – 12 stron, innych – 4 strony. Pierwsza strona powinna zaczynać się na 2/3 wysokości
(1/3 strony od góry należy zostawić wolną).

3. W maszynopisie obowiązuje następująca kolejność tekstu: pełne imię i nazwisko autora(ów), tytuł
pracy, nazwa katedry (zakładu), pierwsza litera imienia i nazwisko kierownika zakładu, krótkie
streszczenie w j. artykułu tzw. jaskółka, hasła kluczowe (4–6) w j. polskim i angielskim; układ prac
powinien w zasadzie składać się z 4 części: 1) krótki wstęp, 2) materiał i metody, 3) wyniki i ich
omówienie, 4) wnioski. Po wnioskach streszczenie w j. angielskim. Układ streszczenia powinien być
następujący: pierwsza litera imienia i nazwisko autora(ów), tytuł pracy, streszczenie – treść. Po
streszczeniu w j. angielskim wykaz pismiennictwa ułożony chronologicznie z tekstem pracy. Każda
pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: liczbę porządkową, nazwisko(a) autora(ów) z inicjałami
imion, dwukropek, tytuł cytowanego artykułu, kropka, nazwę czsopisma w skrócie stosowanym
w piśmiennctwie, przecinek, rok, średnik, tom w nawiasie, numer zeszytu, dwukropek, pierwszą
i ostatnia stronę artykułu, kropka, kreska. W przypadku cytowania pozycji książkowych należy podać:
liczbę porządkową, nazwisko(a) z inicjałami imion autora(ów), tytuł opracowania (książki), nazwisko(a)
z inicjałami wydawcy (edytora), nazwę i miejsce wydawnictwa, rok wydania, średnik, tom, dwukropek,
pierwszą i ostatnią stronę artykułu lub rozdziału, kropka, kreska. W wykazie piśmiennictwa nie należy
umieszczać pozycji referatowych, a jedynie doniesienia oryginalne, z których autor istotnie korzystał
w toku opracowywania pracy. Liczba cytowanych pozycji nie może przekraczać w oryginalnej pracy
naukowej 15, w publikacjach poglądowych 30, w doniesieniach 8.

4. W maszynopisie listu do redakcji obowiązuje kolejność tekstu: tytuł, treść doniesienia, imię
i nazwisko autora, nazwa i adres placówki naukowej. Listy do redakcji mogą być nadsyłane w j.
angielskim.

5. W maszynopisie notatki laboratoryjnej obowiązują zasady ustalone w pkt. 2 i 3 niniejszego
regulaminu z tym, że nie należy umieszczać tzw. jaskółki.

6. Ryciny i wzory dołączone oddzielnie do prac, listów do redakcji i notatek laboratoryjnych powinny
być wykonane na komputerze. Każda rycina powinna być na odwrocie zaopatrzona w kolejny numer,
oznaczenie: góra, dół , nazwisko autora, tytuł pracy oraz zawierać podpisy w j. polskim i angielskim.
W maszynopisie musi być zaznaczone miejsce, gdzie dana rycina powinna się znajdować. Ryciny należy
oznaczyć liczbami arabskimi, a tabele – rzymskimi. Każda tabela powinna być wykonana na oddzielnej
stronie, zawierać podpisy w j. polskim i angielskim.

7. Za prace ogłaszane w kwartalniku Autor nie otrzymuje honorarium, natomiast otrzyma odbitki.
Fakt nadesłania tekstu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Autora(ów) na nieodpłatne przeniesienie
na rzecz Wydawcy całości majątkowych praw autorskich przysługujących zgodnie z postanowieniami
obowiązującego Prawa Autorskiego.

8. Rękopisy nadesłane niezgodnie z wymogami regulaminu będą odsyłane Autorom.

9. Korektę podczas druku wykonuje Redakcja na podstawie maszynopisu pracy zakwalifikowanej do
druku oraz korekty autorskiej.

10. Prace będą drukowane w kolejności ich napływu do Redakcji. Jeśli praca była referowana na
posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, co powinno być poświadczone
przez Prezesa Oddziału bądź Przewodniczącego danej Sekcji, należy to zaznaczyć odnośnikiem na dole
pierwszej strony maszynopisu; prace te, jak również prace będące podstawą przyznawania stopni
naukowych, będą miały pierwszeństwo druku.


