Tytuł po polsku
Title in English
Pierwszy A. Autor, Drugi B. Autor, … C. Autor
Słowa kluczowe – 3-5 słów odnoszących się do problematyki, przyjętej metody i wyników.
Key words: … in English
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące
przygotowywania streszczenia do zamieszczenia w
materiałach konferencyjnych, które będą wydane i
przekazane uczestnikom Forum w trakcie konferencji. Długość streszczenia to maksymalnie jedna strona łącznie z tytułem po polsku i angielsku, przygotowana według zasad zawartych w niniejszej instrukcji, która stanowi zarazem szablon formatowania tekstu. Zalecamy użyć tego dokumentu jako
szablonu w programie Microsoft Word 6.0 lub nowszym.
Nie należy zmieniać rozmiarów czcionek ani odstępów między wierszami w celu zmieszczenia większej
ilości tekstu. Prosimy też nie zaznaczać kursywą
podkreślenia i nie podkreślać.
Streszczenia należy przesyłać do 15 czerwca 2018 r.
poprzez formularz interaktywny dostępny na stronie
konferencji www.forumxxi.pl. Streszczenia nadesłane po tym terminie, jak również streszczenia przekraczające objętość 1 strony nie będą mogły być
włączone do publikowanego zeszytu.
Streszczenie powinno być skonstruowane tak, jak
każda inna publikacja naukowa. Należy zacząć od
wprowadzenia
przedstawiającego
podejmowany
problem badawczy lub projektowy na tle literatury
przedmiotu, główne pytanie badawcze, a także cel
badań i/lub hipotezy badawcze. Druga część powinna zawierać zwięzłą informację o materiale badawczym i stosowanych metodach, a także o sposobie
przeprowadzenia badań lub sposobie rozwiązania
problemu projektowego. Trzecia część służy przedstawieniu wyników badań oraz wniosków. Prosimy o
przedstawienie tylko najważniejszych informacji w
skróconej formie.
Streszczenie może zawierać rysunki i tabele. Należy
je umieścić u góry lub u dołu kolumny. Duże rysunki
i tabele mogą obejmować obie kolumny. Pod rysunkami należy umieścić podpisy; natomiast tytuły tabel
nad tabelami. Rysunki będą wydrukowane jako czarno-białe, należy je przygotować w skali szarości.

Literatura
Odwołania do literatury należy stosować zgodnie z
następującymi zasadami:
- w przypadku artykułu złożonego z trzech lub więcej
autorów, po nazwisku pierwszego autora należy
umieścić „i in.”. [Kowalski i in. (1976) stwierdzili ...]
lub [jak wcześniej wykazano (Kowalski i in., 1976)];
- należy wstawić przecinek między nazwiskiem autora a rokiem (Kowalski, 1976; Xu, 1995);
- do rozróżnienia dwóch lub więcej artykułów tych
samych autorów w tym samym roku mogą być używane litery (Nowak, 1964a, 1964b).
- średnikiem należy oddzielić odwołanie do różnych
autorów (Kowalski, 1965; Nowak i in., 1969).
Lista literatury cytowanej w tekście powinna być
ułożona alfabetycznie na końcu streszczenia pod
nagłówkiem Literatura.
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Tabela 1. Ozdobne (o) i użytkowe (u) ogrody działkowe i
społecznościowe w Polsce, na Łotwie, Litwie i Ukrainie, (-)
oznacza brak danych. (B.J. Gawryszewska).
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u
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ou

o

o

ou

ogrody działkowe

Rysunek 1. Szklarnia z rosnącymi w niej pomidorami w
ogródku działkowym na przedmieściach Rygi (Łotwa). (B.J.
Gawryszewska).

