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Materiały do czasopisma naukowego Horyzonty Bezpieczeństwa należy dostarczyć
w formie elektronicznej, w postaci pliku *.doc lub *.odt na adres redakcji:
tdukiewicz@uni.opole.pl
Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była
dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również
w tytułach).
Artykuł powinien zawierać:
• streszczenie w języku polskim;
• słowa kluczowe w języku polskim;
• streszczenie w języku angielskim;
• słowa kluczowe w języku angielskim;
• adres do korespondencji oraz adres mailowy.
Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu
głównego (10 punktów dla przypisów), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym.
Zamieszczona w artykułach grafika powinna zostać przesłana w oddzielnych plikach
w formie grafiki wektorowej (plik *.jpg). Umożliwia to skalowanie zamieszczanych
rysunków.
Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem
wcześniejszego dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich
do ilustracji.
Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1/2 arkusza autorskiego (20 000 znaków
ze spacjami i przypisami).
Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście podawane są z pełnym
imieniem i nazwiskiem, w przypisach podajemy inicjał imienia.
Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji
źródłowych poddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów.
W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł
artystycznych zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa).
Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać czcionką pochyłą
(kursywa).
Przypisy:
• obowiązują przypisy dolne, numeracja ciągła w obrębie całego artykułu;
• zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:
inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą), wydawca, miejsce
i rok wydania, numer strony której dotyczy przypis;
• w przypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko
redaktora, miejsce i rok wydania;
• w przypadku pracy będącej częścią większej całości poszczególne elementy
przypisu oddzielamy od siebie przecinkami, na końcu stawiamy kropkę.

Przyjmujemy publikacje w zakresie tematycznym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
system bezpieczeństwa społecznego,
strategia bezpieczeństwa w ujęciu potrzeb i zagrożeń,
współpraca cywilno - wojskowa w sytuacjach kryzysowych,
ryzyko a bezpieczeństwo w ujęcie interdyscyplinarnym,
prawo stanowione jako gwarant bezpieczeństwa obywatela - ujęcie ogólne
i szczegółowe,
zarządzanie kryzysowe ,
służby mundurowe i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa,
bezpieczeństwo energetyczne państwa zagrożenia i wyzwania,
walka z przestępczością
tendencje rozwojowe współczesnych Sił Zbrojnych RP,
zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego,
manipulacja informacją,
wpływ zagrożeń asymetrycznych na system bezpieczeństwa wewnętrznego,
organizacja służb ratowniczych i ich udział w eliminowaniu zagrożeń oraz skutków
katastrof,
bezpieczeństwo w Internecie,
infrastruktura techniczna systemów bezpieczeństwa.

Adres Redakcji
Horyzonty Bezpieczeństwa
Uniwersytet Opolski,
Wydział Prawa i Administracji,
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
45-060 Opole, ul. Katowicka 87a
tel.: +48 77 452 75 00
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl

