Kraków 02.10.2017 r.

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE/
HOUSING ENVIRONMENT
8 pkt w części B wykazu czasopism 2015 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OFERTA WYDAWNICZA NA ROK 2018
„WODA I ZIELEŃ W ARCHITEKTURZE”

Szanowni Państwo,
W 2018 r. redakcja planuje wydanie kwartalników czasopisma Środowisko
Mieszkaniowe/Housing Environment: numerów 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018. Tematem
wiodącym w roku 2018 jest: „Woda i zieleń w architekturze”. Jednym z głównych postulatów
zrównoważonego rozwoju jest zachowanie zasobów przyrodniczych i naturalnych dla
współczesnych i przyszłych pokoleń. Jednak wskutek szybkiego rozwoju technologicznego i
gospodarczego, widocznego szczególnie w szybko rozwijających się wielkich miastach, pojawia się
wiele negatywnych skutków urbanizacji uderzających w środowisko naturalne oraz człowieka. Są
to między innymi: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, nadmierne zagęszczenie
zabudowy itd., co prowadzi do zanikania i degradacji terenów zielonych w przestrzeni
współczesnego miasta. Dostateczna ilość i jakość wody w mieście jest warunkiem koniecznym do
istnienia i utrzymania wysokiej jakości terenów zielonych. Dlatego również ochrona i
gospodarowanie zasobami wodnymi jest szczególnym zadaniem dla wielu środowisk mających
wpływ na kształt współczesnego miasta.
W roku 2018 czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” chciałaby na
swoich łamach przedstawić nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz współczesne trendy w
kształtowaniu przestrzeni miejskiej pozwalające na zachowanie i utrzymanie cennych
przyrodniczych terenów w obszarze zurbanizowanym zwłaszcza w kontekście zrównoważonego
projektowania.
Tematyka „Woda i zieleń w architekturze” może być szeroko przedstawiana jako:
- zagadnienia związane z architekturą krajobrazu, planowaniem przestrzennym z udziałem
terenów zielonych i zbiorników wodnych, rewitalizacji miejskich terenów nadwodnych, terenów
poprzemysłowych oraz przestrzeni publicznych z udziałem zieleni i wody,
- projektowanie budynków z udziałem wody i zieleni, stosowanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych dla tworzenia budynków z zielonymi ścianami, dachami lub powiązanych ze
zbiornikami wodnymi, systemy gospodarowania wodą deszczową w budynkach i przestrzeni
publicznej,
- estetyczne i kompozycyjne kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej za pomocą
różnorodnych typów zieleni oraz elementów wodnych,
- zagadnienia związane z kształtowaniem zabudowy i przestrzeni społecznych z udziałem
zieleni i wody w środowisku mieszkaniowym,
Redakcja oczekuje od Państwa materiałów oryginalnych, wysokiej jakości,
z uwzględnieniem m.in. własnej działalności naukowej stanowiącej podsumowanie badań, bądź
twórczości projektowej.

Warunki publikacji artykułu
Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem
naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą mieć charakter naukowy,
tzn. prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z
przypisami oraz bibliografią. Objętość tekstu naukowego wraz z przypisami, dostarczonego przez
autora musi zawierać min. 15 tys. znaków (ze spacjami) w języku polskim oraz odpowiadające mu
tłumaczenie na język angielski. Całość publikacji wraz z przypisami, podpisami ilustracji oraz
bibliografią musi zamknąć się w objętości 20 tys. znaków (ze spacjami) w języku polskim.
Redakcja publikuje pełne teksty w języku polskim i angielskim dostarczone przez autora według
wymogów technicznych określonych w załączniku.
Autor/autorzy zobowiązani są podpisać oświadczenie autorskie, które są dostępne w
załącznikach na stronie internetowej czasopisma.
Koszt opublikowania artykułu wraz z ilustracjami wynosi: 500,00 PLN + VAT 23%
(615,00 PLN brutto). Redakcja wystawia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na
osobę/instytucję wpłacającą.
Autor zobowiązany jest do:
- przesłania pisemnego zgłoszenia w terminie 12.01.2018 r. wypełnionego wg wzoru:
Imię i nazwisko autora:……………………………………………………………………....
Afiliacja:………………………………………………………………………………………
E-mail/adres kontaktowy:…………………………………………………………………....
Tytuł artykułu:………………………………………………………………………………..
Abstrakt ( maks.1000 znaków ze spacjami):………………………………………………..
Dane do faktury:..…………………………………………………………………………….
Zgłoszenie
należy
przesłać
drogą
elektroniczną
na
adres
redakcji:
housingenvironment@pk.edu.pl lub faxem na nr 12 628 20 22. Redakcja poinformuje autorów
o przyjęciu zgłoszeń i akceptacji abstraktów do dnia 22.01.2018 r.
- uiszczenia opłaty za publikację najpóźniej do dnia 08.05.2018 r.
Wpłaty należy dokonać na konto:
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Alior Bank SA oddział w Krakowie, ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków
z dopiskiem: Wydawnictwo Housing Environment
Wpłata jest warunkiem do przyjęcia artykułu i poddania go procesowi recenzowania.
- przesłania w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2018 r. pełnego tekstu artykułu wraz
z ilustracjami w języku polskim oraz jego tłumaczenie na język angielski. Redakcja przekaże
autorom informację o wyniku recenzji i ewentualnej potrzebie naniesienia poprawek 14.05.2018 r.
W ramach opłaty publikacyjnej redakcja zapewnia autorowi: recenzję tekstu (wzór
formularza recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma), publikację artykułu po
pozytywnej recenzji w czasopiśmie drukowanym, egzemplarz autorski czasopisma, publikację
artykułu w cyfrowym wydaniu czasopisma naukowego oraz zamieszczenie artykułu we
współpracujących z czasopismem bazach danych w celu popularyzacji Państwa dorobku
naukowego.
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Procedura recenzowania
· Każdy artykuł jest recenzowany przez niezależnych recenzentów spoza jednostki.
· W przypadku tekstów nadesłanych w języku obcym, co najmniej jeden
z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
· Recenzja artykułu ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
· Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji i formularz recenzji jest podany na
stronie http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/redakcja.html
· Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane raz w roku do
publicznej wiadomości. Lista recenzentów współpracujących dla poszczególnych wydań
„Środowiska Mieszkaniowego” drukowana jest w stopce redakcyjnej oraz zamieszczona jest na
stronie internetowej.
Szczegółowe warunki techniczne dla publikacji artykułu są zamieszczone w załączniku lub są do
pobrania na stronie internetowej czasopisma: http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment
Serdecznie zapraszamy środowisko naukowe, a także architektów i urbanistów oraz
wszystkie osoby zainteresowane problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu
urbanistyczno – architektonicznym do publikacji na łamach czasopisma naukowego
„Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment”. Wszelkich dodatkowych informacji
udziela redakcja czasopisma telefonicznie lub e-mailem.
Adres redakcji:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Politechnika Krakowska
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
tel. 12 628 24 33, fax. 12 628 20 22
e-mail: housingenvironment@pk.edu.pl
http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment
Z poważaniem
Redaktor Naczelny
Wacław Seruga

Redaktor
Elżbieta Kusińska
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