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Każdy autor przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie Przestrzeń i Forma,
równocześnie wyraża zgodę na jego nieodpłatne publikowanie w formie drukowanej i internetowej.
Each author submitting article for Space&Form magazine agrees to its free printed and online publication.

ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI
1. Zasady przygotowania pracy przesyłanej do publikacji
Przysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie
był on publikowany lub złożony do druku w innym czasopiśmie
Publikacja podwójna to taka, która zawiera istotne treści pracy uprzednio publikowanej. Jeżeli jest to publikacja podwójna, to należy poprzedzić tekst artykułu informacją, gdzie i kiedy był publikowany oraz dlaczego jest on publikowany powtórnie.
Tematyka artykułów zamieszczanych w czasopiśmie, musi mieścić się w następującej tematyce:
Teoria (związana z architekturą lub urbanistyką)
Architektura
Architektura krajobrazu
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Historia architektury i urbanistyki
2. Instrukcja dotycząca przygotowania artykułu
Artykuł powinien być przysłany do redakcji drogą elektroniczną, według przygotowanego szablonu pod adres redakcji: przestrzen.i.forma@gmail.com lub nagrany na
płycie CD/DVD i wysłaną pocztą pod adres redakcji (podany na stronie internetowej)
Wzór formatowania do poszczególnych numerów pisma można otrzymać przysyłając zgłoszenie na adres e-mail: przestrzen.i.forma@gmail.com.
Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim, tłumaczenie artykułów na język angielski dokonują autorzy. Artykuły w języku angielskim, mogą posiadać skróconą wersję w języku polskim.
3. Zasady ogólne dotyczące publikacji artykułów
Artykuły poddawane będą ocenie przez niezależnych 2 recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i zmiany ostatecznego formatowania, bez porozumienia z autorem. Autorzy prac oryginalnych i poglądowych
otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma, w którym ukazał się ich artykuł.

4. Procedura przyjęcia artykułu do publikacji i recenzowania

Artykuł wpływa do redakcji czasopisma
do wyboru

e-mailem na adres:
przestrzen.i.forma@gmail.com
REDAKCJA

Na nośniku CD/DVD na adres
Przestrzeń i Forma | Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
PL 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50
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5. Kwalifikowanie lub odrzucenie publikacji
Zakwalifikowanie artykułu do publikacji odbywa się po pozytywnej:
A) Akceptacji artykułu przez Redakcję pod względem tematyki i formatowania;
B) Pozytywnych dwóch recenzjach artykułu.
Jeżeli w recenzji lub recenzjach są uwagi, należy je uwzględnić. Po poprawieniu artykułu należy przesłać go do ponownej weryfikacji.
Autorzy artykułów nie mogą domagać się ujawnienia tożsamości recenzentów. Lista
recenzentów publikowana jest raz do roku, na stronie internetowej i w ostatnim numerze czasopisma opublikowanego w danym roku.

