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   Noty o autorach   Grzegorz Baziur – dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu  Jarosław Dutka – doktorant na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, gdzie od 2014 roku stworzył i prowadzi innowacyjną klasę mundurowo-geopolityczną.  Aleksander Głogowski – dr hab., Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta School of Oriental and African Studies w Londynie, oraz Institute of Strategic Studies w Islamabadzie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych i Royal Society for Asian Affairs (Wielka Brytania)   Robert Ištok – profesor, Wydział Geografii i Geoinformatyki Stosowanej Uniwersytetu Preszowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego  Monika Kołodziej – Uniwersytet Jagielloński, doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  Marcin Krzyżanowski – doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; były konsul Rzeczypospolitej w Kabulu.  Dominika Plavčanová – doktorantka na Wydziale Geografii i Geoinformatyki Stosowanej Uniwersytetu Preszowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego  Paweł Soroka – dr hab., Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego  Sergiusz Wasiuta –  profesor, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 



Przegląd Geopolityczny, 16, 2016. 

 - 172 - 

Piotr L. Wilczyński – dr, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  Witold J. Wilczyński – dr hab. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wiceprezes ds. Naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  Karolina Zub – sekretarz oddziału krakowskiego PTG                                    
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   Zasady publikowania    1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej: PG) publikowane są jedynie oryginalne artykuły, materiały, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie oraz metodologii nauk społecznych.   2. Proponowana publikacja przechodzi dwa etapy recenzji: recenzję wewnątrzredakcyjną oraz przynajmniej dwie anonimowe recenzje zewnętrzne.  3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji tekstów.  4.  Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w językach: polskim i angielskim. Każdy tekst powinien zawierać krótkie podsumowanie w języku angielskim lub polskim w przypadku materiałów obcojęzycznych (75-150 wyrazów). W przypadku przekładów na język polski redakcja prosi o dołączenie materiału oryginalnego.  5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm; b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. standartowej 1,25 cm; d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji tekstu; e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową); f) standardowy przypis w tekście opracowania jeśli odnosi się do bibliografii zapisujemy w nawiasie okrągłym z nazwiskiem i datą wydania. Przypis w bibliografii powinien zawierać następujące dane: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, miejsce wydania, numery 
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strony. W przypisach bibliograficznych nie stosujemy żadnych wyróżnień w postaci pogrubienia, kursywy, itp.; w przypadku periodyków naukowych zaczynamy jak wyżej jeśli chodzi o tytuł, następnie podajemy rok wydania, numer tomu, numer czasopisma, strony; w przypadku artykułów z prac zbiorowych zaczynamy notkę bibliograficzną tak jak wyżej, po czym postępujemy wg schematu: [w:] tytuł: redakcja, miejsce i data wydania, strona; w przypadku odnośników do przypisów internetowych, umieszczamy je w przypisach dolnych i zaczynamy standardowo podając, nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, po czym podajemy, po przecinku pełny adres internetowy z działającym hiperłączem, z podaniem daty korzystania z Internetu; g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim.  6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.  7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie są mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.  8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.  9. Autorzy są zobowiązani do: a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji), b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów, c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.  10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w czasopiśmie.             Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


