INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
W Materiałach Ceramicznych/Ceramic Materials publikowane
są wyłącznie oryginalne artykuły mieszczące się w zakresie
tematycznym czasopisma, napisane w języku polskim lub
angielskim.
Przygotowanie manuskryptu
Artykuł musi zawierać:
 Tytuł, nazwiska, afiliacje i adresy autorów i współautorów wraz
z adresem e-mail autora prowadzącego korespondencję.
 Abstrakt ujmujący główne cele badań, ich zakres i wyniki,
napisany po polsku i angielsku przy wykorzystaniu 300-500
słów. Angielska wersja abstraktu w tekstach angielskich
może być pozostawiona redakcji do przetłumaczenia na język
polski.
 Słowa kluczowe – do 5 haseł, które wymagane są do
katalogowania.
 Podstawowy tekst z rysunkami i tabelami.
 Podziękowania (jeśli występują) i odnośniki literaturowe.
Tekst artykułu powinien być napisany za pomocą edytora tekstu MS
Word w formacie strony A4 z marginesami 25 mm występującymi ze
wszystkich stron, przy użyciu czcionki Arial 12 pkt i pojedynczych
odstępów między wierszami. Dopuszczalna długość artykułu wynosi 8
stron łącznie z rysunkami i tabelami. U dołu stron na środku należy
umieścić ich numery.
Równania powinny być wyjustowane do lewego marginesu,
natomiast ich numery umieszczone w nawiasach do prawej np.:
(1)
F ( x )  a1 x  2b1 y  c2 xy
Rysunki, fotografie i tabele należy przygotować w wersji czarnobiałej i umieścić w tekście. Drukowanie w kolorze wymaga
dodatkowego uzgodnienia z Redakcją. Wzmiankowanie rysunków
i tabel w tekście powinno mieć postać taką jak w następującym
przykładzie: “funkcja f(x) przedstawiona jest na Rys. 1, a wyniki
obliczeń podano w Tabeli 1”. Opisy rysunków i tabel należy podać
w języku polskim i angielskim.
Wykaz odnośników literaturowych umieszczany jest na końcu
tekstu, w kolejności występowania. Do wykazu należy odwoływać
się za pomocą cyfr umieszczonych w nawiasach kwadratowych
np.: [1], [5-8].
Poniżej
zamieszczono
przykłady
formatów
odnośników
literaturowych w postaci książek, publikacji w czasopismach i
materiałach konferencyjnych. W przypadku książek należy
zamieścić nazwę wydawnictwa, zaś dla materiałów konferencyjnych
nazwiska ich redaktorów. Przykłady:
[1] Garvie R.C., Hannink R.H., Pascoe R.T.: „Ceramic Steel?”,
258, Nature, (1975), 703-704.
[2] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków
śladowych, Wyd. PWN, Warszawa, (1999).
[3] Rutkowski P., Stobierski L., Bućko M.M.: „Sintering, structure
and microstructure of NbC-CryCz composite materials”, w
th
materiałach 10 ECerS Conf., (Heinrich J.G., Aneziris C.,
Red.), Göller Verlag, Baden-Baden, (2007), 1111-1115.
Przedkładanie artykułów do publikacji
Artykuł należy wysyłać w postaci pliku doc zawierającego tekst,
tabele i rysunki drogą elektroniczną na adres e-mail:
pyda@agh.edu.pl. Należy również dołączyć oryginalne rysunki i
fotografie w formacie tif lub jpg o rozdzielczości przynajmniej 300
dpi.
Wszystkie artykuły recenzowane są przez dwóch recenzentów.
O wynikach autorzy powiadamiani są za pomocą poczty
elektronicznej.
Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawy stylu artykułu,
aby spełniał przyjęte standardy jednolitości.
Prawo autorskie
Artykuł publikowany w Materiałach Ceramicznych/Ceramic
Materials nie może być opublikowany wcześniej gdziekolwiek
indziej. Autorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie praw
autorskich w odniesieniu do materiału zawartego w artykule.
Należy poświadczyć obszerne cytaty i źródła ilustracji.
Autorzy manuskryptu, przyjętego do druku przez Komitet
Redakcyjny, wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich

do jego publikowania i tłumaczenia do Wydawnictwa Naukowego
Akapit na okres jednego roku licząc od daty opublikowania. W
tym czasie, publikowanie pracy gdzie indziej wymaga
wcześniejszej zgody Wydawnictwa Akapit.
Autorzy manuskryptu opublikowanego w MCCM wyrażają zgodę
na jego udostępnianie w formie elektronicznej na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz w
bazach danych wybranych przez Redakcję MCCM.
Adres redakcji
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
Al. Mickiewicza 30, paw. A3, pok. 207,
30-059, Kraków, Poland
www.ptcer.pl/mccm

GUIDELINES FOR AUTHORS
The original papers being within the scope of the Journal, written
in Polish or English, are accepted.
Manuscript preparation
The paper must contain:
 Title, names, affiliations and addresses of the author and all coauthors, e-mail address of the corresponding author.
 Abstract stating the main objectives, scope and findings of the
work within approximately 300-500 words in both Polish and
English. The English versions of the title and abstract are
translated into Polish by the editorial staff in the case of foreign
authors.
 Keywords – up to 5 keywords are required for indexing.
 Main text with figures and tables.
 Acknowledgements (if applicable) and references.
Text of the paper has to be written by means of the MS Word
text editor on the A4 format with 25 mm margins on all sides,
using Arial 12 pts font and single spacing. Maximum length of the
paper is 8 pages including figures and tables. Add page
numbering at the bottom-centre of the page.
Equations should be justified to the left and equation number (in
parenthesis) to the right margin e.g.:
(1)
F ( x )  a1 x  2b1 y  c2 xy
Figures, photographs and tables have to be prepared in black
and white, and included in the text. They should be mentioned in
the text by the whole word in lower case letters, for example:
“function f(x) is presented in Fig. 1 and the results of calculations
are given in Table 1”. Publishing in colour requires additional
agreements with the Editor.
List of references is located at the end of the text, in the order
of appearance. Reference to the list has to be made by the
numbers in parentheses, for example: [1], [5-8].
The reference formats for books, journal publications and
conference proceedings are shown below. The publisher name
as well as the names of all editors have to be added in the case
of books and conference proceedings. Examples:
[1] Garvie R.C., Hannink R.H., Pascoe R.T.: „Ceramic Steel?”,
258, Nature, (1975), 703-704.
[2] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków
śladowych, Wyd. PWN, Warszawa, (1999).
[3] Rutkowski P., Stobierski L., Bućko M.M.: „Sintering, structure
and microstructure of NbC-CryCz composite materials”, in
th
Proc. 10 ECerS Conf., (Heinrich J.G., Aneziris C., Eds),
Göller Verlag, Baden-Baden, (2007), 1111-1115.
Submitting the papers
The paper has to be submitted as the doc file containing the text,
tables and figures by e-mail to the address: pyda@agh.edu.pl.
The original figures in the tif or jpg format with a resolution of 300
dpi have to be also attached.
All the contributions are peer reviewed by two reviewers, and the
authors are notified about the evaluation results by e-mail.
Editors reserve the right to adjust style to certain standards of
uniformity.

Copyright
For publication in the journal Materiały Ceramiczne/Ceramic
Materials, the paper must not be published previously anywhere
else. The authors are responsible for copyright of the materials
included in the paper. Extensive quotations and sources of
illustrations must be acknowledged.
After the acceptance of the manuscript by the Editorial
Committee, the authors agree to transfer the rights of publication
and translation of his paper to Akapit Scientific Publisher for a
period of one year after the date of its appearance. During this
period, the publication elsewhere requires a prior agreement of
Akapit.
The authors of the manuscript published in MCCM agree to
make its electronic form available on a website of the Polish
Ceramic Society, and in databases chosen by the MCCM
Editorial Committee.
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