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KARTA PUBLIKACJI 

 
INFO  
 
Warunkiem rejestracji w DINE publikacji jest dołączenie do formularza kserokopii opublikowanej pracy.  
 
ARTYKUŁY  
Należy przekazywać ostateczną wersję publikacji, która zawiera wszystkie dane bibliograficzne, tzn. rok, 
wolumin, numer zeszytu, numery stron.  
Nie przekazywać wersji wcześniejszych typu: in print, in progress, author proof, online first itp.  
 
MONOGRAFIA / PODRĘCZNIK, ROZDZIAŁ W MONOGRAFII / PODRĘCZNIKU, REFERAT W 
MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH  
Do odbitki pracy należy dołączyć stronę tytułową i redakcyjną całości, spis treści książki i/lub indeks autorów 
oraz podać liczbę stron całego wydawnictwa. 
 
STRESZCZENIE W ZBIORZE STRESZCZEŃ  
Do odbitki abstraktu należy dołączyć stronę tytułową i redakcyjną całości.  
 

 
 

Dane publikacji: 
 
 
 
Nazwisko i imię autora / autorów pracy:  
 
 
 
Tytuł pracy:  
 
 
 
Tłumaczenie tytułu pracy na język angielski (wypełnić jeśli publikacja jest w jęz. polskim):  
 
 

Źródło:  
 
1. Czasopismo (tytuł, wolumin, numer zeszytu, numery stron):  

 
 
 

2. Monografia/wydawnictwo zbiorowe (nazwa wydawnictwa, rok wydania, liczba stron):  
 
 
 
 

3. Rozdział w monografii/wydawnictwie zbiorowym: (tytuł monografii, autor i/lub redaktor monografii, 
nazwa wydawnictwa, rok wydania, strony)  
 
 
 

 
4. Adres internetowy lub DOI (opcjonalnie): …………………..  
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W przypadku materiałów konferencyjnych prosimy podać: pełną nazwę konferencji, datę rozpoczęcia  
i zakończenia, miejscowość i kraj:  

……………………………………………………………………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Charakterystyka formalna: 

 Artykuł w czasopiśmie  Monografia 
 Streszczenie w czasopiśmie  Rozdział w monografii 
 List do redakcji  Podręcznik 
 Komentarz   Rozdział w podręczniku 
 Sprawozdanie   Inne wydawnictwo zwarte 
 Wywiad  Rozdział w innym wydawnictwie zwartym 
 Inne  Referat w materiałach konferencyjnych 
   Streszczenie w książce streszczeń 

 
 Redaktor naukowy monografii 
 Redaktor podręcznika 
 Redaktor serii wydawniczej 
 Redaktor innego wydawnictwa zwartego 

 

Charakterystyka merytoryczna: 

 Praca oryginalna 
 Praca przeglądowa 
 Komunikat o wynikach badań 
 Recenzja naukowa 
 Wytyczne/zalecenia 
 Praca popularno-naukowa 
 Inna o charakterze cytowalnym 
 Inna o charakterze niecytowalnym 

 

Rodzaj podpisanej licencji: 

Licencja otwarta (CC) 
 Uznanie Autorstwa (CC-BY) 
 Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 
 Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 
 Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 
 Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 
 Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 

  

 Inna licencja 

 


