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Wskazówki dla autorów
Przyroda Sudetów jest regionalnym czasopismem publikującym oryginalne artykuły
i notatki z zakresu botaniki, zoologii i przyrody nieożywionej z obszaru Sudetów i okolic.
Prace publikowane są w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się raz w roku w okresie wiosennym. Do druku przyjmowane są tylko prace
pozytywnie ocenione przez recenzentów.
Tekst powinien być dostarczony w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w programie Word dla Windows; marginesy 2,5 cm z każdej strony; odstęp między wersami
1,5; czcionka 12 pkt Times New Roman. Łacińskie nazwy taksonów (rodzajów, gatunków i jednostek niższej rangi) oraz syntaksonów należy pisać kursywą natomiast nazwiska
cytowanych autorów oraz autorów nazw gatunkowych kapitalikami. Tytuł pracy i tytuły
rozdziałów należy wyróżnić pogrubioną czcionką. Wcięcia akapitów powinny być zaznaczone tabulatorem. Wszelkie uwagi dotyczące składu, umiejscowienia rycin, tabel itp.
należy zaznaczyć na wydruku. Tekst nie powinien przekraczać 20 stron. Dłuższe artykuły
mogą być opublikowane po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją.
Ryciny (ryc.) powinny być wykonane na osobnych kartkach, ponumerowane i opisane.
Mogą to być kserokopie, wydruki komputerowe lub rysunki na kalce. Ryciny przygotowywane komputerowo (np. Excel lub Corel), oprócz wydruku, należy dostarczyć na płycie
CD. Powinny być one czytelne po pomniejszeniu do formatu strony (A5).
Fotografie (fot.) powinny być ponumerowane i opisane na osobnej kartce. Mogą być
wykonane jako odbitki fotograficzne (na błyszczącym papierze), lub w formie elektronicznej (dla skali 1:1 min. 300 dpi).
W spisie literatury należy wymienić tylko pozycje cytowane w tekście. Po nazwisku
i pierwszej literze imienia należy podać: rok publikacji, pełny tytuł, skrót czasopisma,
numer tomu oraz strony (od – do). W przypadku wydawnictw książkowych należy podać
wydawnictwo i miejsce wydania. Przy maszynopisach (msc.), oprócz autora i tytułu, należy podać miejsce jego zdeponowania.
Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do 1/2 strony), które będzie tłumaczone na
język angielski. Tłumaczenie odbywa się na koszt redakcji.
Autor (autorzy) otrzymują, oprócz egzemplarza autorskiego, 20 bezpłatnych nadbitek.

Zasady recenzowania
Zasady recenzowania artykułów publikowanych w czasopiśmie Przyroda Sudetów (zgodne z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29
maja 2013 r.):
• Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej w której afiliowany jest autor publikacji,
• Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (doubleblind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje
osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową
w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
• Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
• Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego,
• Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.

KWALIFIKOWANIE DO DRUKU
Kryteria kwalifikowania publikacji do druku w czasopiśmie Przyroda Sudetów:
• publikacja powinna mieć charakter artykułu naukowego i prezentować wyniki
oryginalnych badań z zakresu botaniki, zoologii lub przyrody nieożywionej z
obszaru Sudetów i okolic,
• publikacja powinna zawierać tytuł, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiać aktualny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu
badawczego, jego wyniki i wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia),
• do druku przyjmowane są artykuły pozytywnie ocenione przez recenzentów.

PRZECIWDZIAŁANIE NIERZETELNOŚCI
W celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”:
1) Redakcja zwraca się z prośbą do autorów publikacji o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz
kontrybucji tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł,
2) Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej („ghostwriting” i „guest
authorship”) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.),
3) Redakcja zwraca się z prośbą do autorów o udzielenie informacji o źródłach
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”),
4) Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej zwłaszcza
łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

