Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Úpice 17. - 19. května 2011

POKYNY PRO AUTORY
Sepsali jsme velmi stručné pokyny pro přípravu tiskových podkladů pro bulletin z konference
„Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“.
Bulletin je připravován ve formátu A4 a bude vydán na CD. Písmo je používáno Arial 12
tučný pro nadpis, Arial normal 12 kurzíva pro autory a organizaci a Times 10 pro text.
Bulletin je připravován v editoru Microsoft Word 2000 (vyšší verze pro nás mohou být
nečitelné). Délka referátu je omezena na 5 stran formátu A4.
Autory žádáme, aby nejpozději během semináře odevzdali organizátorům:
-

dvě vytištěné kopie referátu
text v programu Word na CD nebo jiném digitálním médiu
obrázky samostatně ve formátu Tiff, Gif, JPG, BMP či PNG k tomuto textu
přiložili (nikoliv pouze v textu) v co

Doplňky či opravy referátů je nutno odevzdat nejpozději do uzávěrky 30. 9. 2010, a to ve
stejné formě (kompletní text a obrázky na disketě, CD nebo zaslané elektronicky, tištěná
verze zaslaná klasickou poštou či předána osobně).
Při nedodržení uvedených zásad nemůže být referát řádně publikován.
Pokud máme referáty včas, můžeme případné nesrovnalosti a potíže s autory řešit. Pozdější
zásahy do připravovaného sborníku jsou velmi problematické či nemožné.
Vzhledem k tomu, že Bulletin je vydáván na CD, je možno doplnit referát o barevné obrázky,
videa či animace, které se stanou součástí digitální verze. Dále je možno na požádání doplnit
krátkou prezentaci organizace, případně je možno na CD umístit i vlastní prezentaci referátu.
Uvažujeme také o umístění fotogalerie z aktuální konference, proto je možno redakci zaslat i
fotografie, které by bylo možno zveřejnit.
Zasláním uvedených materiálů redakci bulletinu autoři svolují k jejich použití v bulletinu a
v akcích spojených s prezentací výsledků konference. Zároveň autoři nesou plnou
zodpovědnost za obsahovou stránku materiálů i za správnost autorských práv. Redaktoři si
vyhrazují právo některé materiály neuveřejnit.
V případě jakýchkoliv nejasností
(mullerova@obsupice.cz).
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