WIADOMOŚCI BOTANICZNE – WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Wiadomości Botaniczne publikują artykuły o charakterze przeglądowym oraz
metodologicznym i metodycznym z zakresu bardzo szeroko pojętej botaniki, a także
wspomnienia, nekrologi, drobne artykuły, polemiki, dyskusje, recenzje, doniesienia oraz rozmaite
notatki.
Wiadomości Botaniczne posiadają wersję drukowaną oraz stronę internetową dostępną pod
adresem: http://pbsociety.org.pl/default/czasopisma/wiadomosci-botaniczne/ lub
www.botany.pl/ibwyd/obce/ptb-wiad.html
Wersją pierwotną (referencyjną) Wiadomości Botanicznych jest wersja drukowana.
Teksty przeznaczone do druku należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach jednostronnego,
znormalizowanego wydruku komputerowego A4 (wszystkie marginesy 2,5 cm, tekst bez
podkreśleń i dodatkowych spacji) oraz na płytkach CD / DVD. Preferowany jest edytor Word for
Windows.
Koszty druku artykułu pokrywa autor.
Artykuły: Tekst o objętości nie przekraczającej 1 arkusza wydawniczego (22 strony
maszynopisu, łącznie z tabelami i rycinami) powinien być uporządkowany według następującego
wzoru: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora (autorów), streszczenie
w jęz. angielskim (1–1,5 strony), słowa kluczowe w jęz. angielskim, miejsce pracy autora
(autorów), wstęp, kolejne rozdziały, podsumowanie, ewentualnie podziękowania, literatura.
Tabele o rozmiarach nie przekraczających formatu A4 powinny być przygotowane na
osobnych stronach, podpisy i opisy do tabel winny być w jęz. polskim i angielskim. Tabele
numeruje się cyframi arabskimi.
Ryciny (wykresy i fotografie) powinny być ponumerowane cyframi arabskimi, a podpisy w
jęz. polskim i angielskim zestawione na osobnej stronie. Numeracja rycin i tabel powinna
odpowiadać kolejności ich cytowania w tekście.
Spis literatury, ułożony w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, powinien rozpoczynać
się od nowej strony i obejmować wyłącznie pozycje cytowane w tekście. Tytuły prac pisanych
alfabetem łacińskim należy podawać w ich oryginalnym brzmieniu. Tytuły prac pisane cyrylicą
oraz znaki diakrytyczne należy transliterować na alfabet łaciński zgodnie z zasadami
międzynarodowymi (zalecenia ISO). Skróty nazw czasopism należy przyjąć za Botanico
Periodicum–Huntianum (1968) i Botanico–Periodicum–Huntianum/Supplementum (1991)
( http://cms.huh.harvard.edu/databases/publication_index.html ). Tytuły periodyków, których brak
we wspomnianych wykazach należy zamieszczać bez skrótów. O kolejności prac danego autora
(lub autorów) w zestawieniu decyduje rok publikacji. Po nazwisku autora i skrócie imienia oraz
roku publikacji podać należy tytuł w pełnym brzmieniu, skrót nazwy czasopisma, numer tomu i
zeszytu (w okrągłym nawiasie) oraz – po dwukropku – pierwszą i ostatnią stronę publikacji,
oddzielone zblokowaną pauzą. W przypadku wydawnictw książkowych po tytule należy podać
wydawcę i miejsce publikacji.
Przykłady zestawienia piśmiennictwa:
FIJAŁKOWSKI D., WAWER M. 1982. Wiśnia karłowata [Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow] na
Lubelszczyźnie. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sec. C 37: 303–311.
HOŁOWNIA J. 1960. Kilka obserwacji nad grzybami wyższymi Torunia. Studia Soc. Tor., Ser.
D 3(3): 1–14.
GARCIA A. L, TORRECILLAS A., LEON A., RUIZ-SANCHEZ M. C. 1987. Biochemical indicators
of water stress in maize seedlings. Biol. Plantarum (Praha) 29: 45–48.
PAWŁOWSKA S. 1972. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. W: W. S ZAFER,
K. ZARZYCKI (red.), Szata roślinna Polski, 1. PWN, Warszawa, s. 129–206.
PIGNATTI S. 1982. Flora d’ltalia. Edagricola, Bologna.
W tekście należy cytować prace wg wzoru: jeden autor – (Sauer 1993), dwóch autorów –
(Sauer, Peroni 1994), trzech i więcej autorów – (Sauer et al. 1995), stosując w razie potrzeby
oznakowania literowe przy pozycjach danego autora, które ukazały się w tym samym roku, np.
(Kowalski 1951a, b).
Wszystkie artykuły kierowane są do recenzentów.
Informacje o procedurach recenzowania oraz procedurach związanych z przeciwdziałaniem
nierzetelności naukowej zamieszczone są na stronie internetowej Wiadomości Botanicznych.

Inne pozycje: Teksty sprawozdań, polemik, doniesień, notatek nie powinny przekraczać 5
stron, a recenzje (wyłącznie o charakterze sprawozdawczym) – 1,5 strony. Wszystkie pozycje
(również najdrobniejsze notatki) obok tytułu w języku polskim powinny mieć tytuł w jęz.
angielskim; to samo dotyczy podpisów pod ryciny i opisów tabel. Do fotografii grupowych
należy dołączyć narysowane na kalce sylwetki postaci z numerami, a w podpisie podać, kogo
przedstawiają postacie oznaczone poszczególnymi numerami.
Odnośników w tekście należy unikać. Nazwy łacińskie należy pisać kursywą. Do cytowania
tabel lub rycin oraz do cytowania literatury stosuje się nawiasy okrągłe. Autor powinien
zaznaczyć ołówkiem na marginesie drugiego egzemplarza maszynopisu lub wydruku
komputerowego, jakie części mają być drukowane petitem. Na lewym marginesie należy również
zaznaczyć proponowane miejsce włamania kolejnych rycin i tabel.
W przypadku wątpliwości należy przyjmować wzory zawarte w ostatnich numerach
Wiadomości Botanicznych lub zasięgnąć opinii Redakcji.
Autorzy artykułów wykonują jedną korektę.
Autorzy artykułów otrzymują 25 odbitek bezpłatnych; mogą również zamawiać dodatkowe
odbitki odpłatnie. Autorzy pozycji zamieszczonych w innych działach otrzymują 3 odbitki
bezpłatnie.
Maszynopisy oraz wszelką korespondencję związaną z wydawnictwem należy kierować na
adres Redakcji podany na stronie redakcyjnej.

