OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MIĘDZYUCZELNIANA

ANEKSY KULTURY
DZIEDZICTWO

WPÓŁCZESNOŚĆ

WIRTUALNOŚĆ

Wymagania redakcyjne
Układ ogólny:
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10.

11.

12.

Imię i nazwisko, pełny stopień i tytuł naukowy autora/ów, afiliacja, kontakt e-mail;
Tytuł artykułu w wersji polskiej i angielskiej;
Abstrakt w wersji polskiej i angielskiej: do 500 słów dla każdej z wersji.
Słowa klucze w wersji polskiej i angielskiej: po 3-5;
Tekst (wersja polska): pół arkusza wydawniczego – 20 000 tys. znaków typograficznych
ze spacjami (z czego część – maks. 30% – mogą stanowić ilustracje/tabele)
Tekst przygotowany zapisany w formacie *.doc ;
Czcionka – tekst podstawy: Times New Roman 12pkt.; opisy na rys.: Times New Roman 9pkt.;
Interlinia – 1,5 wiersza;
Marginesy standardowe: 2,5 cm;
Tabele (dopuszczalne formaty plików: *.doc/*.jpg/*.tiff) – maks. wymiary: 12,5 cm w poziomie
i 19,5 cm w pionie. Należy unikać oddzielania poziomymi liniami pojedynczych wierszy. Napisy
w główce tabeli we wszystkich kolumnach ustawiać na środku komórek, zarówno w pionie, jak
i w poziomie.
Rysunki, fotografie, wykresy, schematy blokowe (dopuszczalne formaty plików: *.jpg/*.tiff),
plik o rozdzielczości 300 DPI, CMYK. Rysunki i fotografie prosimy dołączyć jako osobne pliki
oraz zaznaczyć w tekście, w których miejscach powinny się pojawić (poprzez pozostawienie
podpisu ilustracji).
Bibliografię należy ułożyć alfabetycznie wg nazwisk autorów. Prace tego samego autora
umieszczać w porządku chronologicznym. W opisach bibliograficznych stosować ogólnie przyjęte skróty nazw czasopism i wydawnictw.

* Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
* Termin przesyłania abstraktów: 15.10.2018 r., na adres aneksykultury@asp.krakow.pl.
* Decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji punktowanej wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.
Opłatę należy zrealizować do 05.11.2018, wykonując przelew na konto ASP z dopiskiem: konferencja / Aneksy Kultury / Wydział Architektury Wnętrz
dane do przelewu:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków
Numer konta: 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000

