Zgłoszenie publikacji do dorobku naukowego (załącznik do kserokopii publikacji).

Imię i nazwisko autora/autorów lub redaktora/redaktorów wraz z procentowym udziałem w tworzeniu publikacji:
………………………………………………..….………………………………………………………………………......……..…….....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………..…
Tytuł artykułu/rozdziału/monografii:
…………………………………………………………………………………………….................................................................................…………………….………............................................................................
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……
Źródło (tytuł czasopisma + ISSN, DOI / tytuł monografii/pracy zwartej + ISBN)
………………………………………………………………………………………………..……………...………………………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adres internetowy publikacji dostępnej on-line: .……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……..

Materiały pokonferencyjne:
Pełna nazwa konferencji ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………...………
Data rozpoczęcia i data zakończenia konferencji (dzień/miesiąc/rok)……………………………………………………………………………………….………..……….….…………...…..……
Kraj i miejscowość, gdzie odbyła się konferencja ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Cechy publikacji (należy wybrać jedną cechę):
ARTYKUŁY

PRACE ZWARTE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Oryginalny artykuł naukowy

Monografia

Materiały konferencyjne

Artykuł przeglądowy

Rozdział w monografii

Rozdział w materiałach
konferencyjnych

Komunikat o wynikach badań

Podręcznik

Streszczenie w materiałach
konferencyjnych

Komentarz do ustawy

Rozdział w podręczniku

Inne

Artykuł recenzyjny

Fragment rozdziału/podręcznika

Konferencja indeksowana przez Web of
Science

Studium przypadku

Inne wydawnictwo zwarte

Konferencja indeksowana przez Scopus

Wytyczne/zalecenia

Rodział lub fragment innego wydawnictwa zwartego

Konferencja indeksowana przez inną
bazę (jaką) ………………………………….

Artykuł popularnonaukowy

Redakcja monografii

Inne o charakterze
niecytowanym

Redakcja podręcznika

Inne o charakterze cytowalnym

Redakcja innego wydawnictwa zwartego

Redakcja naczelna czasopisma

Dane uzupełniające (dotyczy wyłączenie pełnych tekstów publikacji dostępnych on-line bezpłatnie):

Otwarte czasopismo

Uznanie Autorstwa (CC-BY)

OA przed opublikowaniem

Oryginalna wersja autorska

Witryna wydawcy

Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach (CCBY-SA)

OA w momencie publikacji

Ostateczna wersja autorska

Otwarte
repozytorium

Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BYNC)

OA po opublikowaniu (ile
miesięcy)

Ostateczna wersja opublikowana

inne

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

Słowa kluczowe (min. 4 w języku polskim):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenia dla wszystkich autorów publikacji (w imieniu innych autorów tabelę może wypełnić osoba zgłaszająca publikację):

Imię i nazwisko autora/procentowy udział w
tworzeniu publikacji

Afiliacja dla
Wydziału
(niepotrzebne
skreślić)
WWF
WF
WZSiT
Brak afiliacji AWF
WWF
WF
WZSiT
Brak afiliacji AWF
WWF
WF
WZSiT
Brak afiliacji AWF
WWF
WF
WZSiT
Brak afiliacji AWF
WWF
WF
WZSiT
Brak afiliacji AWF
WWF
WF
WZSiT
Brak afiliacji AWF

Objętość
publikacji

Podpis autora/pracownika
zgłaszającego publikację

…………....…
znaków
typograficznych
lub
……..……..….
arkuszy
wydawniczych

Katowice, dnia ……………………………..

Warunkiem rejestracji publikacji jest wypełnienie niniejszego formularza z podaniem wszystkich niezbędnych informacji oraz załączenie do niego
pełnego tekstu publikacji, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Serwisu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF
im. J. Kukuczki w Katowicach (http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/serwis-informacji-naukowej.html).

