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Noty o autorach
Robert Kłaczyński – prof. w Instytucie Politologii na Uniwersytecie
Pedagogicznym im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się
międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi ze szczególnym uwzględnieniem
sektora energetycznego. Istotną rolę w jego pracy naukowej zajmuje obszar
byłego ZSRR.
Mateusz Łakomy – mgr, przewodniczący Komisji Spraw Narodowościowych i
Demograficznych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Bethuel Matsili – adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Ekspert w zakresie geopolityki
afrykańskiej. Autor monografii Geostrategia partii politycznych w Afryce oraz Afryka w
strukturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Członek Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Szymon Niedziela – dr nauk humanistycznych, pracownik Muzeum Powstania
Warszawskiego, autor monografii i artykułów na temat regionu Islamu oraz
fundamentalizmu muzułmańskiego.
Adam Rogala-Lewicki – dr, prawnik, członek PTG, prowadzi własną
kancelarię adwokacką w Łodzi, specjalizuje się w prawnych aspektach zbrojeń i
konfliktów zbrojnych.
Paulina Sacharczuk - absolwentka studiów azjatyckich na Uniwersytecie
Jagiellońskim, współpracowniczka portalu konflikty.pl. Obszar jej zainteresowań
obejmuje bezpieczeństwo militarne Chińskiej Republiki Ludowej i Morza
Południowochińskiego, współczesne konflikty zbrojne jak też politykę w
regionie Azji Południowo-Wschodniej.
Paweł Schmidt – doktorant w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor
publikacji naukowych z zakresu przywództwa politycznego, relacji cywilnowojskowych, studiów strategicznych oraz stosunków bilateralnych. Trzykrotny
stypendysta MNiSW za osiągnięcia naukowe.
Paweł Soja - doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ. Jego zainteresowania obejmują historię stosunków międzynarodowych,
konflikty i procesy państwotwórcze w Azji Południowo-Wschodniej.
Paweł Soroka – dr hab., prof. Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w
Kielcach, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, członek Rady
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Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, laureat nagrody im. Oskara
Żebrowskiego od 2016 roku.
Łukasz Stach - doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii,
Uniwersytetu Pedagogicznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół współczesnych konfliktów zbrojnych i kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza
w regionie Dalekiego Wschodu. Autor monografii dotyczącej japońskich sił
podwodnych w okresie II wojny światowej.
Joanna Świątkowska – dr nauk politycznych, pracownik Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dyrektor Programowy Europejskiego
Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, ekspert do spraw
cyberbezpieczeństwa
Instytutu Kościuszki.
Członek
Zespołu ds.
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w
ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Redaktor naczelny European
Cybersecurity Journal.
Olga Wasiuta – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert w dziedzinie stosunków
międzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Sergiusz Wasiuta – profesor, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego,
zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Geopolitycznego
Piotr L. Wilczyński – dr, współredaktor Przeglądu Geopolitycznego,
specjalista z zakresu geografii wojennej, ekonomicznej, społecznej i geostrategii,
prezes PTG, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie.
Witold J. Wilczyński – dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, członek Rady Naukowej i wiceprezes PTG, redaktor naczelny
Przeglądu Geopolitycznego, laureat nagrody im. Oskara Żebrowskiego od 2014
roku.
Andrzej Zapałowski - dr, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w 2017 roku
odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi na rzecz suwerenności oraz
respektowania praw człowieka w PRL.
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły,
komunikaty, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej
i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz historii i
filozofii nauk społecznych.
2. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez
ekspertów na podstawie jednolitego formularza. Podstawowe kryteria oceny to
wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa.
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 języku polskim. Do
artykułów i komunikatów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów
kluczowych na język angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel
opracowania oraz najważniejsze wnioski.
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) przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane; zaleca się
ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przez zastąpienie odesłaniem
do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem nazwiska i
roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi zawierać
wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, tabelach),
powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi przykładami:
artykuł w czasopiśmie:
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Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
rozdział w pracy zbiorowej:
Gul-Rechlewicz, V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z.
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.
publikacja książkowa:
Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa.
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).
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 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
oraz drobnych korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i
innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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