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Cel i zakres czasopisma
Nadrzędnym celem naszego czasopisma „Przegląd Planisty” jest propagowanie szeroko
rozumianej działalności związanej z gospodarką przestrzenną, zarówno naukowej jak
i praktycznej. Czasopismo adresujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, ale
również wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, praktyków
i społeczników.
Zakres tematyczny będzie obejmował gospodarkę przestrzenną w szerokim ujęciu. Każdy
numer będzie miał swój temat przewodni, któremu zostanie poświęcona pierwsza część
czasopisma, obejmująca wywiad, artykuły naukowe i artykuły popularno-naukowe. Druga część
będzie dotyczyła sfery praktycznej, a więc działalności kół naukowych, organizacji i instytucji
w ramach gospodarki przestrzennej.

Przesłanki do utworzenia czasopisma
Współcześnie gospodarka przestrzenna mierzy się z problemami różnej natury. Dla
naukowców i praktyków są to przede wszystkim wyzwania społeczne, gospodarcze,
przestrzenne oraz ekologiczne. Skala problemów jest również bardzo szeroka, od mikroskali,
przez lokalną, regionalną, krajową po globalną.
Idea utworzenia czasopisma popularno-naukowego narodziła się, aby przedstawić
szerokiemu gronu odbiorców dorobek naukowy i działania praktyczne, które zmierzają do
rozwiązywania aktualnych problemów gospodarki przestrzennej. Chcemy także poszerzyć
działalność AKNGP i promować aktywność jego członków. Pragniemy podjąć współpracę
w tym zakresie z kołami naukowymi oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
gospodarki przestrzennej.

Redakcja czasopisma
Skład Redakcji „Przeglądu Planisty” został powołany przez Zarząd AKNGP. Są to
studenci gospodarki przestrzennej różnych lat studiów należący do AKNGP. Do redakcji należą:
Dawid Ochota (redaktor naczelny), Malwina Balcerak, Damian Bojarski, Magdalena Król
i Karolina Stolarska.
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Formuła czasopisma
„Przegląd

Planisty”

będzie

czasopismem

popularno-naukowym

wydawanym

z częstotliwością jednego numeru na pół roku. Struktura czasopisma będzie się opierała na
dwóch zasadniczych częściach. Pierwszą z nich będą stanowić wywiad oraz artykuły naukowe
i popularno-naukowe związane z tematem przewodnim numeru. Druga część będzie obejmować
artykuły na temat działalności AKNGP oraz zaprzyjaźnionych kół naukowych i organizacji,
a także kalendarz konferencji naukowych i ważnych wydarzeń, nowinki wydawnicze i inne
ciekawostki.
Czasopismo będzie wydawane zarówno w formie drukowanej, w nakładzie min. 100
egzemplarzy, jak i elektronicznej, udostępniane na stronach internetowych AKNGP, Instytutu
Geografii

Społeczno-Ekonomicznej

i

Gospodarki

Przestrzennej

oraz

w

mediach

społecznościowych. Objętość czasopisma będzie wynosić do 30 stron w formacie A4.
Planowany jest wydruk w wersji czarno-białej z kolorową wkładką.

Rada Naukowa
Planuje się powołanie Rady Naukowej, która będzie sprawować opiekę merytoryczną nad
czasopismem. Do Rady Naukowej będą należeć pracownicy Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Partnerzy
Redakcja „Przeglądu Planisty” chciałaby zaprosić do współpracy wszystkie osoby,
organizacje i instytucje działające w zakresie gospodarki przestrzennej zarówno do patronowania
tej inicjatywy jak i współtworzenia naszego czasopisma. Naszym celem jest skupianie
wszystkich, dla których temat gospodarki przestrzennej jest bliski.
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Zaproszenie do składania artykułów
Pierwszy numer „Przeglądu Planisty” ukaże się w semestrze zimowym roku
akademickiego 2017/2018. Tematem przewodnim będą „Wyzwania komunikacyjne miast”.
Problematyka artykułów będzie dotyczyć zarówno problemów komunikacyjnych z jakimi
aktualnie próbują się zmierzyć miasta, jak również dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań
w tym aspekcie. Chcielibyśmy ogłosić otwarty nabór artykułów naukowych i popularnonaukowych podejmujących tę tematykę. Nabór będzie trwał od 15 sierpnia 2017 roku do 30
września 2017 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania artykułu, ze względu
na niespełnienie wymogów technicznych lub merytorycznych przez autora.
Dla autorów
Zobowiązania autora i redakcji
1. Przesłanie artykułu do redakcji „Przeglądu Planisty” uważa się za jednoznaczne ze
stwierdzeniem autora o oryginalności pracy i nie naruszeniu praw autorskich ani
jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Autor artykułu przekazanego do druku zobowiązuje się do niepublikowania go w innych
mediach bez zgody redakcji.
3. Przekazanie Redakcji tekstu materiału prasowego, opracowania (utworu) do druku, zdjęć lub
rysunków, zarówno zamówionych, jak i stworzonych z własnej inicjatywy Autora, jest
jednoznaczne: z udzieleniem bezwarunkowej zgody na ich publikację z udzieleniem
Redakcji licencji na jego wykorzystanie w ciągu 24 miesięcy (licząc od pierwszej publikacji)
w następującym zakresie: w postaci drukowanej w wydawanych przez Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, na stronach internetowych Akademickiego Koła Naukowego
Gospodarki Przestrzennej i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej.
4. Autor artykułu odpowiada za prawidłowo merytoryczną i ścisłość podanych informacji.
5. Redakcja, po konsultacji z Autorem artykułu, zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy publikowania tekstów niezgodnych z linią programową pisma,
b) uzależnienia publikacji tekstów od dokonania przez autora określonych zmian
w wyznaczonym terminie,
c) odmowy publikowania tekstów zamieszczanych wcześniej w innych mediach,
d) adiustacji zarówno merytorycznej, jak i językowej tekstów,
e) doboru fotografii i grafiki,
f) wprowadzania śródtytułów, wyróżniania fragmentów tekstu, skracania artykułów.
6. Autor jest zobowiązany stosować się do wytycznych redakcji.
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Zalecane reguły redagowania
1. zwięzłość i komunikatywność,
2. stosowanie formy bezosobowej,
3.

pomijanie lub ograniczanie do niezbędnego minimum “rysu historycznego”, prezentacji
analiz i stanu badań oraz przeglądu procedur i metodologii badawczych,

4. pomijanie określeń typu: „wstęp”, „zakończenie”, „podsumowanie” oraz innych zwrotów
charakterystycznych

dla

tekstów

publikowanych

w

materiałach

konferencyjnych

i czasopismach naukowych, nie stosowanie liczb porządkowych wyróżniających rozdziały,
podrozdziały itp.,
5. wskazane jest stosowanie pogrubień śródtytułów oraz tytułów,
6. nie stosowanie przypisów i wykazów przypisów,
7. wskazanie na końcu artykułu wykazu publikacji, do których odwołuje się autor (źródła),
8. osobno można również podać pozycje literaturowe umożliwiające poszerzenie wiedzy na
dany temat, przy czym redakcja zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania.
Zalecenia edytorskie
1. Artykuły przekazywane do publikacji powinny być przygotowane w edytorze tekstowym
Word i przesłane emailem lub na innym nośniku danych.
2. Jeśli załączone pliki przekraczają objętość 5 MB prosimy o spakowanie ich (program
WINZIP lub WINRAR).
3. Tekst powinien obejmować maksymalnie 3 strony A4; czcionka Times New Roman,
interlinia 1,5. Na każdą rycinę należy odliczyć 1/3 strony tekstu. Każde odstępstwo od tej
zasady należy uzgodnić z redakcją.
4. Artykuły należy przesłać w dwóch wersjach: 1. z rycinami; 2. bez rycin, z podaną lokalizacją
ich umiejscowienia.
5. Ryciny należy dołączyć również w osobnym pliku w formacie edytowalnym.
6. Spis rycin i tabel z podaniem źródła należy umieścić na końcu artykułu.
7. Rysunki, grafiki, wykresy i fotografie winny być przygotowane i dostarczane w postaci
zapisu elektronicznego jako pliki w formacie: *.CDR, *.JPG, *.EPS, *.BMP lub *.TIF
o rozdzielczości 300 DPI w skali 1:1 lub w formie oryginału (np. klisza, zdjęcie, rysunek na
kalce).
8. Imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy (zawodowy), zajmowane stanowisko
prosimy podawać na końcu artykułu.
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Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Idea uruchomienia koła naukowego zrzeszającego studentów gospodarki przestrzennej na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała w 1996 roku. Zakładano, że będzie
to otwarte forum dialogu pomiędzy studentami oraz osobami naukowo i zawodowo związanymi
z gospodarką przestrzenną. Przyjęto zatem nazwę Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki
Przestrzennej (AKNGP), aby podkreślić, że skupia ono całe środowisko gospodarki
przestrzennej.
Obecnie koło naukowe liczy 39 członków. Aktywność AKNGP opiera się przede
wszystkim na działalności naukowej, ale również działalności aplikacyjnej, organizacji szkoleń,
warsztatów, konferencji naukowych oraz wyjazdów naukowo-integracyjnych. Opiekunem
AKNGP jest dr inż. Przemysław Ciesiółka.

Kontakt
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
adres: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, pokój L-104
e-mail: redakcja.akngp@gmail.pl
telefon: 669 568 378 – Dawid Ochota
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