
INFORMACJE DLA AUTORÓW ROCZNIKA „WIERCHY” 

 

Redakcja zwraca się do wszystkich interesujących się zagadnieniami górskimi, przede 

wszystkim badaczy i turystów, o czynną współpracę i nadsyłanie artykułów oraz 

przyczynków i notatek z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii, ratownictwa, biografii 

ludzi gór, piśmiennictwa, kroniki zmarłych.  

Celem „Wierchów” jest prezentowanie dorocznego przeglądu spraw górskich w Polsce i na 

świecie w jak najpełniejszym i jak najszerszym zakresie w aspektach humanistycznym i 

przyrodniczym, w teraźniejszości i przeszłości.  

Ze szczególną prośbą zwracamy się do ludzi nauki z poszczególnych gałęzi wiedzy, aby 

zechcieli dzielić się z czytelnikami „Wierchów” wynikami swoich badań, jak również 

prezentować na łamach naszego rocznika najciekawsze publikacje dotyczące gór.  

Będziemy wdzięczni wszystkim turystom i krajoznawcom za nadsyłanie do opublikowania 

korespondencji omawiającej bieżące wydarzenia, osobliwości przyrodnicze i kulturowe oraz 

przyczynki i postulaty odnoszące się do danego regionu gór.  

 

Tekst powinien być napisany w edytorze – MSWord (*.DOC, *.DOCX, *.RTF) i posiadać 

następującą strukturę:  

 tytuł, 

 informacja na temat Autora(-ów) tekstu (afiliacja, adres),  

 w przypadku prac przeglądowych: streszczenie (do 150 słów) i słowa kluczowe 

(maksymalnie 5),  

 tekst główny z odwołaniem do literatury w postaci przypisów dolnych,  

 tytuły tabel, rycin, fotografii.   

 

Strony powinny być ponumerowane, sformatowane według zasad:  

 format – A4, 

 czcionka – Times New Roman CE 12 pkt., 

 interlinia – 1,5, 

 marginesy – 2,5 cm. 

 

W tekście publikacji kursywą pisane są terminy obcojęzyczne i tytuły książek. 

Dla zaznaczenia cytatu należy użyć kroju prostego czcionki (nie kursywy). Cytat krótszy niż 

trzy wersy powinien być poprzedzony dwukropkiem i ujęty w cudzysłów. Cytat dłuższy niż 

trzy wersy wyodrębnia się z tekstu poprzez zastosowanie dwukropka i dodanie pustej linii 

przed i po cytacie z pominięciem cudzysłowu. Bezpośrednio po cytacie podaje się jego źródło 

w postaci przypisu dolnego (numerowanego).  

 

Przykłady powołania na literaturę (numerowane przypisy dolne): 

 

Książka 

W. Eljasz,  Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, Kraków 1891, s. 376. 

 

Ibidem, s. 47 

… 

W. Eljasz,  op. cit., s. 123. 

 

Rozdział w książce 



T.M. Trajdos, Parafia miechowitów w Lendaku w połowie XVII wieku, [w:] Herladyka i 

okolice, red. A. Rachuba, S. Górzycki, H. Manikowska, Warszawa 2002, s. 489. 

 

Artykuł w czasopiśmie 

 

A. Wrześniowski , Tatry i Podhalanie, “Pamiętnik TT” 7: 1882, s. 32. 

 

Strona internetowa 

 

J . Fidor, Tajemnice tatrzańskich niedźwiedzi, http://portaltatrzanski.pl/wiedza/przyroda/  

[data dostępu 6 listopada 2019 r.]. 

 

Materiał ilustracyjny i tabele 

 

Ilustracje, fotografie i tabele powinny być przesłane w osobnych plikach i spełniać 

następujące wymagania techniczne:  

 ilustracja i fotografia w formacie JPG (lub TIF) o rozdzielczość nie mniejszej niż 300 

dpi, 

 w  tabelach należy stosować czcionkę Times New Roman CE 10 pkt., 

  w tekście należy zaznaczyć miejsce wstawienia ilustracji, fotografii, tabeli. 

Jeśli Autor tekstu nie jest Autorem ilustracji, powinien dołączyć oświadczenie, że 

wykorzystane przez niego utwory należą do domeny publicznej lub zgodę właściciela praw 

autorskich na opublikowanie drukiem i umieszczenie w Internecie.  

 

Materiały należy przesłać na adres e-mailowy wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl  albo pocztą 

tradycyjną na CD (lub pamięć USB) na adres redakcji: 

 

Redakcja „Wierchów” 

ul. Jagiellońska 6 

31-010 Kraków 

 

telefon: 12 422 15 57 

 

mailto:wieslaw.a.wojcik@cotg.pttk.pl

