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Noty o autorach
Mateusz Ambrożek – student politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
analityk Instytutu Geopolityki, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej oraz
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.
Jean-Charles Antoine – doktor geopolityki, pracownik Francuskiego Instytutu
Geopolityki Paryż 8. Specjalizuje się w tematyce globalnego handlu bronią,
przestępczości zorganizowanej i bezpieczeństwa publicznego. Jego obecne
badania koncentrują się na dostosowaniu metody geopolitycznej do misji
bezpieczeństwa publicznego i powiązaniach między geopolityką a finansami.
Marzena Czernicka – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa państwa, metodologii
badań nauk o polityce oraz roli Bułgarii we współczesnych stosunkach
międzynarodowych.
Piotr Eberhardt – profesor, emerytowany pracownik Instytutu Geografii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego; Przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej Przeglądu
Geopolitycznego; od 2014 roku laureat Nagrody Naukowej im. Oskara
Żebrowskiego.
Wojciech Łysek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,
adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim; laureat 3-stopnia Nagrody im. Juliusza Bardacha na najlepszą
pracę doktorską, przyznawaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Zainteresowania badawcze: obszar post-radziecki i polska polityka wschodnia.
Jerzy Necio – historyk, publicysta i dydaktyk związany z olsztyńskim
niezależnym miesięcznikiem „Debata” i Wspólnotą Kulturową „Borussia”;
badacz przeszłości mniejszości ukraińskiej w Polsce, oraz dziejów Prus.
Igor Protasowicki – doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwa,
inżynier informatyki, dyrektor Instytutu Nauk Informatycznych i Nauk
Technicznych WSIZiA w Warszawie, wykładowca UKSW w Warszawie,
członek warszawskiego oddziału PTG, specjalizuje się w bezpieczeństwie
teleinformatycznym i bezpieczeństwie energetycznym.
Olga Wasiuta – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert w dziedzinie stosunków
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międzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Sergiusz Wasiuta – profesor, kierownik Zakładu Geostrategii, Geopolityki i
Zagrożeń Cywilizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; członek
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; zastępca redaktora
naczelnego Przeglądu Geopolitycznego.
Piotr Wilczyński – dr, oficer Wojska Polskiego, współredaktor Przeglądu
Geopolitycznego, specjalista w zakresie geografii wojennej, ekonomicznej i
geostrategii; prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; adiunkt w
Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Witold Wilczyński – profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego; redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego;
od 2014 roku laureat Nagrody Naukowej im. Oskara Żebrowskiego.
Krzysztof Żęgota – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego i przewodniczący oddziału terenowego PTG w Olsztynie.
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły,
recenzje, analizy, polemiki 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. Publikujemy artykuły o
charakterze analitycznym oraz utrzymane w konwencji hipotetycznodedukcyjnej. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, spójność
logiczna i poprawność 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, w tym zmiany tytułu i śródtytułów, oraz korekt w treści przypisów i
bibliografii.
4. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów
kluczowych na język angielski.
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) załączone do tekstu ilustracje 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);
d) przypisy dolne powinny być ograniczone 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:
Kołodziej, M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16,
s. 43-58.
rozdział w pracy zbiorowej:
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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).
e) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
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 złożenia oświadczenia o oryginalności
opracowania i że nie zostało ono złożone w innej redakcji, do określenia wkładu
poszczególnych osób w jego powstanie, do złożenia oświadczenia o
niewystępowaniu konfliktu interesów oraz informacji o źródłach finansowania.
10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w
czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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