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Wskazówki dla autorów
Redakcja przyjmuje tylko oryginalne prace naukowe
o drzewach, krzewach i bylinach, i monograficzne prace
przeglądowe (w języku polskim lub angielskim), niepublikowane wcześniej i kierowane wyłącznie do „Rocznika”;
z zakresu anatomii, morfologii, taksonomii, ekologii, geobotaniki, ochrony szaty roślinnej, introdukcji i aklimatyzacji, etnobotaniki i kultury materialnej, historii lasów, ogrodów i kolekcji dendrologicznych. Przyjmowane są także
recenzje i omówienia literatury, a także mające charakter
prac naukowych opisy interesujących parków, arboretów
i innych obiektów dendrologicznych; opisy takie nie mogą
mieć jednak charakteru szczegółowej dokumentacji, nie
mogą też być wykazami pospolitych drzew i krzewów.
Objętość nadsyłanych prac nie powinna przekraczać 25
stron, łącznie z ilustracjami (prace obszerniejsze przyjmujemy po uzgodnieniu). Prace prosimy nadsyłać w postaci dwu
wydruków komputerowych. Całość tekstu trzeba wyrównać do lewej, przy zachowaniu odstępu między wierszami
w wielkości 1,5 pkt i wszystkich marginesach 2,5 cm. Należy używać czcionki Times New Roman 12 pkt. Nie należy
stosować wyróżnień i podkreśleń, kursywa służy wyłącznie do zapisywania łacińskich nazw roślin. Nazwy roślin
muszą pod względem formalnym odpowiadać zasadom
przyjętym przez kodeks nomenklatury botanicznej i kodeks
nazewnictwa roślin uprawnych.
Prosimy o uwzględnianie następujących zasad edytorskich:
• NAGŁÓWEK powinien zawierać tytuł artykułu (do 15
wyrazów) w wersji polsko- i angielskojęzycznej, imiona, nazwiska i adresy autorów. Autor, do którego należy
kierować korespondencję, powinien podać adres elektroniczny (E-mail).
• angielskojęzyczny ABSTRAKT musi być wyczerpujący,
nie zaś zdawkowy.
• SŁOWA KLUCZOWE (do pięciu) nie powinny powtarzać słów tytułu pracy.
• ILUSTRACJE, TABELE i ich opisy (zawsze po polsku
i angielsku) należy dołączyć osobno, z własną numeracją,
zaznaczając na marginesie wydruku miejsca, gdzie powinny znaleźć się w tekście. Wielkość tabel nie może przekraczać jednej strony. Ilustracje, które są przedmiotem prawa
autorskiego, a więc w szczególności zdjęcia i rysunki naukowe, należy opatrzyć oświadczeniem o ich autorstwie
i pochodzeniu. Fotografie, bardzo dobrej jakości, należy
dostarczać w wersji elektronicznej (w formacie graficznym
.jpg, .tif, .bmp, .pcx, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

• LITERATURA – cytowane prace tego samego autora
opublikowane w jednym roku należy uzupełnić literami
(2009a, 2009b itp.). Tytuły czasopism podawać trzeba
w pełnym brzmieniu. W tekście artykułu prace, które
mają więcej niż dwu autorów, cytujemy pod nazwiskiem
pierwszego z nich (Browicz i in.; Smith et al.). W przypadku źródeł, które są maszynopisami lub drukami wydanymi na prawach rękopisów, na przykład rozprawami
doktorskimi czy ewidencjami parków, należy podać miejsce ich przechowywania. Źródła, które są tłumaczeniami, opatrujemy w spisie literatury nazwiskiem tłumacza.
Przyjęto następujący standard cytowania:
– książki – KRUESSMANN G. (tłum. Epp M. E.) 1984.
Manual of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs,
1 (A–D). Timber Press, Beaverton.
– rozdział książki, będącej dziełem zbiorowym – BALL P.
W. 1993. Viscum L. W: Flora Europaea, 1. Tutin T. G.,
Burges N. A., Charter A. O., Edmonson J. R., Heywood V. H., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M.,
Webb D. A. (red.). Cambridge University Press, Cambridge, ss. 72–73.
– materiały konferencyjne – PIETRZAK M. 1992. Model i typologia antropogenicznej granicy lasu. W: Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu – ogólnopolska
konferencja naukowa (Chmielewski T. J., Richling
A., Wojciechowski K. H. red.), Lublin 21–22.11.1991,
ss. 103–105.
– źródło internetowe – CESKA A. 1999. Rubus armeniacus
– a correct name for Himalayan blackberries. Bot. Electr.
News 230. http://www.ou.edu/cas/botany-micro/ben230.
html. [data dostępu 20.06.1999].
– artykuł – CZEKALSKI M. 1994. Okazałe szakłaki pospolite – Rhamnus cathartica L. – w parku wiejskim
w Dąbrówce koło Poznania. Rocznik Dendrologiczny 42:
115–119.
Po otrzymaniu recenzji (nazwiska autorów i recenzentów
pozostają wzajemnie nieznane) autorzy zobowiązani są do
przysłania w ciągu miesiąca poprawionej, ostatecznej wersji
pracy i jej wersji elektronicznej oraz pisemnej odpowiedzi
na recenzję. W przypadku prac o niezaprzeczalnej wartości
naukowej redaktor może przyjąć je do publikacji bez poddawania recenzowaniu. Tekst należy dostarczyć w formacie
Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf).

