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INFORMACJA DLA AUTORÓW NA TEMAT ZASAD PUBLIKOWANIA 

W KWARTALNIKU „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE”

1

1.  Artykuły, które ukazują się w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe”, mają charakter nauko-

wy. Autorzy są zobowiązani stosować się do reguł, stylu pisania i objętości artykułów przyjętych 

przez Redakcję. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BBN. (Publikacje 

i Dokumenty/ Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”/ Informacje dla autorów publikacji 

w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe”/). Redakcja przyjmuje wyłącznie niepublikowane 

dotąd opracowania.

Objętość artykułu powinna wynosić około 22 stron znormalizowanego maszynopisu (Times 

New Roman, czcionka 13, podwójny odstęp).

2.  Redakcja przywiązuje dużą wagę do rzetelności i uczciwości Autorów. Teksty w których wi-

dać niesamodzielność lub plagiat będą bezwzględnie odrzucane. Ponadto wszelkie wykryte 

przypadki ghostwriting1 i guest authorship2 będą demaskowane, łącznie z powiadomieniem 

odpowiednich instytucji, oraz dokumentowane. Autor jest zobowiązany do ujawnienia wkła-

du ewentualnych współautorów publikacji i źródeł jej fi nansowania.

3.  Autor, który chce opublikować artykuł w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe”, jest zo-

bowiązany wysłać do Redakcji (na adres: redakcja@bbn.gov.pl) swój biogram oraz konspekt 

pracy (nie więcej niż dwie strony znormalizowanego maszynopisu), zawierający uzasadnienie 

podjęcia tematu badawczego i plan pracy.

4.  Biogram musi zawierać informacje o tytule naukowym/zawodowym Autora, wykształceniu, 

doświadczeniu zawodowym, w tym obecnie zajmowanym stanowisku, oraz o zainteresowa-

niach badawczych.

5.  Po zaakceptowaniu przez Radę Programową tematu (konspektu) publikacji Autor wysyła 

artykuł na adres e-mail redakcja@bbn.gov.pl w uzgodnionym terminie. Do artykułu należy 

dołączyć zgodę autora na publikację artykułu. W przypadku prac zbiorowych oświadczenie 

muszą złożyć wszyscy współautorzy.

6.  Redakcja zastrzega sobie prawo do zwrócenia Autorowi lub odrzucenia publikacji.

7.  Publikacje są recenzowane i redagowane. Zmiany i skróty w artykułach są uzgadniane 

z Autorem.

8. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

1 Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, 

gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub 

bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji”, http://www.nauka.gov.pl/fi leadmin/

user_upload/Finansowanie/fi nansowanie_nauki/Lista_czasopism/20120120_FAQ.pdf (dostęp: 9 lutego 2012 r.). 
2 Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „z guest authorship (honorary authorship) mamy 

do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/

współautorem publikacji”, http://www.nauka.gov.pl/fi leadmin/user_upload/Finansowanie/fi nansowanie_nauki/

Lista_czasopism/20120120_FAQ.pdf (dostęp: 9 lutego 2012 r.).




