Komunikat #1: Publikacje materiałów po II Forum EMR-PL
11 czerwca 2012
Szanowni Panstwo!
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom II Forum EMR-PL za udział w konferencji i
prezentację swoich prac. Po uzgodnieniach z Edytorami podajemy informacje odnośnie
publikacji materiałów po II Forum EMR-PL.
Prace wygłoszone na II Forum EMR-PL będą opublikowane w czasopiśmie Nukleonika,
natomiast prace oparte na prezentacjach posterowych w CTBo - Special Issue. Kontynuując
tradycję I Forum EMR-PL, umożliwiamy nadsyłanie prac do zamieszczenia w CTBo - Special
Issue "Current status and perspectives of EMR (EPR/ESR) research in Poland 2010-12" również
dla osób, które nie mogły uczestniczyć w II Forum EMR-PL. Do nadsyłania prac do publikacji
w Special Issue CTBo zaproszone jest całe środowisko EMR/EPR w kraju.
Informujemy, że termin składania prac do Komitetu Organizacyjnego II Forum EMR-PL do obu
czasopism jest ustalony na 15 lipca 2012. Mamy nadzieję, że czas na przygotowanie prac do
druku będzie dla wszystkich zainteresowanych wystarczający. Z uwagi na wymogi Redakcji
Nukleoniki i CTBo prosimy bardzo o dotrzymanie terminu przesyłania prac do Komitetu
Organizacyjnego.
Doświadczenia z publikacji materiałów po I Forum EMR-PL, skłaniają nas do podania
następujacych infomacji i wyjaśnień:
Ogólne wymagania do Nukleoniki:
1. Prosimy ściśle przestrzegać wymogów podanych w Informacji dla Autorów (w
załączeniu lub http://www.ichtj.waw.pl/nukleonika/instrukcja.pdf )
2. Ilość stron w formacie Nukleoniki – max. 5
Ogólne wymagania do CTB:
1. Prace przeznaczone do zamieszczenia w Special Issue CTBo powinny być w j. angielskim i
przygotowane wg szablonu CTBo. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność formy
cytowań w tekście - najnowsza wersja szablonu oraz wszystkie informacje dla autorów są
dostępne na stronie CTBo: <http://ctbo.pl>.
2. Ilość stron w formacie CTBo: od 3 - 7.
3. Odnośnie stylu "references" & "journal abbreviations": wg Edytorów w CTBo stosuje się w
referencjach standardowe skróty czasopism naukowych. Powinny być wprowadzane w tekście i
na jego końcu zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami wprowadzonymi do znajdującego się na
stronie CTBo szablonu.
4. Poprzednio sporo zamieszania wzbudziło dostarczenie "abstraktu". Wg Edytorow: Abstrakt
powinien byc dołączony w formie pliku tekstowego (najlepiej) Word. Potem będzie
dostosowany do wersji końcowej w formie pdf, z ostatecznymi kolejnymi stronami artykułu.

Ogólne wymagania techniczne:
1. Z uwagi na używanie przez autorów bardzo różnych, często niewiele mówiących nazw plików,
konieczne jest usystematyzowanie nazw, aby zredukować niepotrzebne straty czasu. BARDZO
prosimy ściśle stosować następujący system nazw plików:
Name the paper file [and the separate abstract file required by CTBo] using the family name of
the first author: Kowalski_1-paper-XYZ.doc [Kowalski_1-abstract-XYZ.doc]. If two papers
[abstracts] are supplied by one person use: Kowalski_2-paper-XYZ.doc [Kowalski_2-abstractXYZ.doc]. If the first author is different from the corresponding author [C-name], please add
also the corresponding authors name: Kowalski+C-name_1-paper-XYZ.doc [Kowalski+Cname_1-abstract-XYZ.doc].
W nazwach plików prosimy wpisać zamiast ‘XYZ’  ‘Nuk’ albo ‘CTB’.
2. Wszystkie prace będą przesyłane drogą emailową do jednego lub dwóch recenzentów.
Recenzje można przygotować w formie: (i) ‘Referee Report’ w WORD lub (ii) nanosząc
poprawki na kopii pracy i odsyłając zeskanowane prace.
W nazwach plików prosimy wpisać zamiast ‘paper’  ‘report’.
3. Prosimy autorów prac o ostateczne formatowanie tekstu po uwagach recenzenta.
4. Prace oraz recenzje należy przesyłać na adres e-mailowy Forum: < forum_emr@wip.pcz.pl> z
kopią do crudowicz@zut.edu.pl, odpowiednio tytułując temat maila:
Nazwisko_głównego_autora + FORUMPAP czyli: „Kowalski FORUMPAP”

Serdecznie pozdrawiamy,
Guest Editors (Rudowicz, Dziliński, Sojka)

