
— rozdział: Ketring D. L., 1977. Ethylene 
and seed germination. [W:] The physiology and 
biochemistry of seed dormancy and germina-
tion. Khan A. A. (red.). North Holland Publi-
shing Co., Amsterdam, 157–178.

— książka: SeidenSticKer J., 1992. Wielkie 
koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. 
Elipsa, Warszawa.

7. Rysunki, schematy i fotografie mają być 
wykonane w jednym z formatów: *.eps, *.tif, 
*.psd i dostarczone jako osobne pliki wraz ze 
zbiorem tekstowym. Redakcja nie przyjmu-
je figur w formacie .doc czy .rtf. Opisy na 
rysunkach powinny być wykonane czcionką 
odpowiedniej wielkości, nie mniejszą niż 12 
punktów. Podpisy pod rycinami powinny być 
zamieszczone na końcu artykułu na osobnej 
stronie.

W przypadku, gdy Autorzy zamierzają włą-
czyć do swego artykułu ilustracje publikowane 
przez autorów cytowanych prac oryginalnych, 
należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na prze-
druk.

Kolorowe ilustracje mogą być umiesz-
czone wyłącznie na koszt Autora(ów) lub 
zatrudniającej instytucji. 

8. Do pracy należy dołączyć list przewodni, 
podpisany przez wszystkich autorów, zawiera-
jący następujące informacje: (i) oświadczenie 
o oryginalności artykułu i nieskładaniu analo-
gicznej pracy do druku w innym czasopiśmie, 
(ii) określenie wkładu poszczególnych autorów 
w powstanie tekstu, (iii) informacje o źródłach 
finansowania (np. grant).

9. Prace należy nadsyłać do Sekretarz Re-
dakcji (a.wasik@nencki.gov.pl) w formie elek-
tronicznej, w formacie *.doc lub *.rtf.

10. Autorzy są zobowiązani do wykonania 
korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu 
e-mailem do Redakcji w ciągu 3 dni od chwi-
li otrzymania. Korektę należy nanieść na pliku 
pdf przesłanym przez redakcję, przy pomocy 
programu Acrobat Reader (bezpłatny program 
który można pobrać z internetu: Acrobat Re-
ader version 8 — http://www.adobe.com/pro-
ducts/acrobat/readstep2.html).

11. Przyjęcie pracy do druku jest równo-
znaczne ze scedowaniem przez autora (auto-
rów) praw autorskich na rzecz Wydawcy.

12. Pierwszy Autorów otrzymuje jeden eg-
zemplarz zeszytu KOSMOS, w którym ukazał 
się jego artykuł.

1. KOSMOS publikuje artykuły informują-
ce o stanie wiedzy w różnych dziedzinach sze-
roko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi 
naukami, opracowane przez specjalistów dla 
czytelników z wyższym wykształceniem, zain-
teresowanych problemami biologii. Jest ad-
resowany przede wszystkim do pracowników 
naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyż-
szych oraz studentów.

2. Wszystkie artykuły są recenzowane oraz 
opracowywane językowo i stylistycznie.

3. Artykuły powinny być pisane językiem 
naukowym, lecz zrozumiałym dla niespecjali-
stów w danej dziedzinie. Jest wskazane wyja-
śnianie specjalistycznego słownictwa, a zwłasz-
cza wprowadzanych skrótów. Należy unikać 
nadmiernej liczby cytowań oryginalnych prac, 
odsyłając czytelników w miarę możliwości do 
artykułów przeglądowych.

4. Objętość artykułu nie powinna przekra-
czać 25 stron, łącznie ze spisem literatury, 
tabelami i ilustracjami. W przypadku zeszy-
tów tematycznych, objętość artykułu należy 
ustalić w porozumieniu z redaktorem meryto-
rycznym zeszytu.

5. Teksty powinny być pisane czcionką Ti-
mes New Roman 12 z odstępem 1,5 między 
wierszami i lewym marginesem szerokości 2,5 
cm, bez używania wyróżnień (podkreślania, spa-
cjowania), z wyjątkiem kursywy, bez centrowania 
tytułów, zaznaczania akapitów, formatowania i 
wymuszania przenoszenia. Wszystkie śródtytu-
ły piszemy bez numeracji, czcionką tej samej 
wielkości. Strony należy numerować. Tekst musi 
zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię 
(w pełnym brzmieniu) i nazwisko(a) autora(ów), 
nazwę i adres zakładu pracy, adres zamieszka-
nia, numer telefonu, telefaksu i adres poczty 
elektronicznej (E-mail). Do pracy należy dołączyć 
krótkie (do 150 wyrazów) streszczenia w jęz. an-
gielskim i polskim oraz słowa kluczowe.

6. Cytowane w tekście prace zaznaczamy 
przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych 
kapitalizowanymi literami) i roku publikacji 
w nawiasie półokrągłym, np. (BrooKS i Frog 
1993), (FiSher i współaut. 1992). Cytowaną li-
teraturę należy zestawić na końcu maszynopi-
su bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, 
według nazwisk autorów, w następujących for-
matach:

— artykuł: taKahaShi J. S., ZatZ M., 1982. 
Regulation of circadian rhytmicity. Science 
217, 1104–1111.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW KWARTALNIKA KOSMOS



Prenumeratę KOSMOSU na 2016 r. w wy-
sokości 80,00 zł (cztery zeszyty po 20,00 zł) 
oraz zakup pojedynczych zeszytów bieżącego 
tomu można realizować, przesyłając zamówienie 
na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja 
Kopernika w Toruniu, books@umk.pl, na ręce 
pani Ewy Fot.  

Pojedyncze zeszyty kwartalnika KOSMOS, 
poczynając od 2012 r., można zamówić także 
w sklepie internetowym: wydawnictwoumk.pl 
(płatność kartą kredytową, przelewem lub przy 
odbiorze). 

W sprawie zeszytów archiwalnych, do roku 
2011 włącznie, prosimy kontaktować się z Re-
daktor Naczelną, prof. Krystyną Skwarło-Soń-
ta, cena pojedynczego zeszytu wynosi 15 zł 
(podwójnego 30 zł) plus koszt wysyłki; e-mail: 
kss25@biol.uw.edu.pl 

  Zeszyty KOSMOSU można nabyć także w 
kiosku 

  Wydziału Biologii UW 
  ul. Miecznikowa 1 
  02-096 Warszawa 

PRENUMERATA I SPRZEDAŻ

Strona internetowa: http://kosmos.icm.edu.pl
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LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KWARTALNIKIEM KOSMOS W ROKU 2015

Redakcja kwartalnika KOSMOS serdecznie dziękuje wszystkim recenzentom za współpracę

PROCEDURA RECENZOWANIA

1. Do oceny każdej pracy powoływani są niezależni recenzenci (ewentualnie jeden a drugi do-
piero w przypadku dyskwalifikacji pracy przez pierwszego) spoza jednostki naukowej, w której za-
trudniony jest autor(orzy); nazwiska ich nie są ujawniane autorom. Recenzja powinna być przesła-
na do redakcji w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca. 

2. Przyjęcie przez recenzenta pracy do oceny jest jednoznaczne z deklaracją o niewystępowaniu 
konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste — związek małżeński, pokrewieństwo do drugie-
go stopnia, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie ostatnich 2 lat).

3. Recenzent jest zobowiązany przedstawić w swojej opinii uzasadniony wniosek o dopuszcze-
nie pracy do publikacji, jej przyjęcie po spełnieniu określonych warunków lub odrzucenie.

4. Podstawowe kryteria kwalifikacji zawarte są w formularzu recenzji na stronie internetowej.


