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N A B Ó R  T E K S T Ó W  D O  M O N O G R A F I I   
N A U K O W Y C H  

W Y D A N I E  K S I Ą Ż E K  W  P O L S C E  O R A Z  W I E L K I E J  
B R Y T A N I I  

 

 

Zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do składania prac w ramach recen-

zowanych monografii naukowych. Prace w języku polskim lub/i angielskim można nadsyłać 

do wszystkich Dziedzin naukowych, autor zostanie poinformowany, w jakiej monografii praca 

będzie mogła być opublikowana w najbliższym czasie. Monografie naukowe planujemy wydać 

w przyszłym roku w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.  

Wszystkie prace podlegają recenzji naukowej. Recenzje zgłoszonych prac naukowych 

przygotowują pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni, głównie ze stopniem dr hab.                 

i tytułem naukowym profesora. 

Bezzwrotna opłata wydawnicza obejmuje recenzję, skład, korektę, projekt okładki, na-

danie numeru ISBN (Polska oraz Wielka Brytania), przekazanie egzemplarzy obowiązkowych 

uprawnionym bibliotekom. Monografie są wydawane w formie tradycyjnej (drukowanej), 

elektronicznej oraz niektóre z nich w systemie OPEN ACCESS. 
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Nabór artykułów naukowych z Dziedzin Nauk Ekonomicznych 

do monografii naukowych, recenzowanych oraz punktowanych według 

MNiSW 

 

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych do zgłaszania swoich prac naukowych do 

poniżej wydawanych recenzowanych i punktowanych monografii naukowych. 

 

1. Zgłoszenie artykułu do monografii naukowej opublikowanej bezpłatnie dla Czytelników 

w systemie OPEN ACCESS (wersja cyfrowa) 

 

Tytuły monografii naukowych pod redakcją naukową profesorów z Polski: 

1. Perspektywy funkcjonowania świata po kryzysie związanym z wirusem Covid-19  

2. Świat w czasie i po kryzysie wirusowym Covid-19  

3. Jakie wsparcie możesz uzyskać, jeśli jesteś dotknięty Koronawirusem 

4. Innowacyjne podejścia przeciwdziałające pandemii 

5. Zrównoważony rozwój wyzwania dla gospodarek krajowych i globalnych 

6. Smart City – przyszłość inteligentnego miasta 

7. Nowe umiejętności i miejsca pracy: modernizacja rynków pracy 

8. Europejska platforma walki z ubóstwem: zapewnienie spójności społecznej i teryto-

rialnej 

9. Europa efektywnie korzystająca z zasobów: pomoc w uniezależnieniu wzrostu gospo-

darczego od wykorzystania zasobów naturalnych 

 

Zgłoszenie artykułu w języku polskim lub/i angielskim  

Opłata: 250 zł – od artykułu o objętości od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego, każdy kolejny 

arkusz + 150 zł. Autor otrzyma egzemplarz elektroniczny. Prosimy w przypadku artykułów 

pisanych w j. polskim o załączanie streszczenia w języku angielskim. Preferowany system sto-

sowania przypisów i bibliografii załącznikowej Styl Harwardzki. 

 

Forma wydania: cyfrowa (OPEN ACCESS) 

Redaktorzy naukowi: profesorowie z Polski 

Wydawnictwa: Naukowe Wydawnictwo IVG oraz Scientific Publishing House IVG LTD  

Miejsce wydania: Polska, Szczecin – Wielka Brytania, Londyn 

Termin wydania monografii: 2021 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
mailto:office@publishinghouseivg.co.uk
http://www.wydawnictwoivg.pl/System_harward.pdf
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Punktacja naukowa: Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 20 pkt.; Współautorstwo 

rozdziału w monografii naukowej 50 pkt.; Redakcja monografii naukowej: 80 pkt.; Współau-

torstwo redakcji naukowej monografii naukowej: 100 pkt 

Termin zgłaszania artykułów do dnia:  

1) 30.01.2021  

2) 15.04.2021 

 

Podstawowe parametry:  

Format A-4, interlinia 1,5, Czcionka Times New Roman 11 dla tekstu, Nagłówek rozmiar 

czcionki 14, Opisy tabeli, rysunków, schematów, zdjęć – rozmiar 10, interlinia pojedyncza. 

Marginesy z każdej strony 2,5 cm. Prosimy dodatkowo załączać spis treści artykułu, informa-

cje o autorze oraz afiliację. 

Zgłoś swój artykuł poprzez link Zgłoś swój artykuł lub e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl 

Opłać teraz zgłoszenie artykułu poprzez PAYPAL 

 

2. Zgłoszenia artykułów naukowych do pozostałych monografii naukowych w języku an-

gielskim zapraszamy do pobrania ulotki pdf. Poniżej wyszczególnione są aktualne pozy-

cje monografii naukowych http://www.publishinghouseivg.co.uk. Wydanie monografii                  

w wersji drukowanej oraz cyfrowej. 
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The Scientific Publishing House IVG calls for manuscript to peer-reviewed 

monographs/collective works 
 

We invite researchers to submit an article to the peer-reviewed scientific monographs listed 

below. 

Manuscripts should be well-grounded in research and written for practitioners.  

We are also interested in manuscripts that describe challenges and solutions to assessment is-

sues and those that will promote discourse around effective approaches to assessment in dif-

ferent contexts and for different purposes. 

 

The topic of these monographs are: 

1. Disruption and hardship from the COVID-19 pandemic 

2. What support you can get if you’re affected by coronavirus 

3. Innovative solutions for economy against any pandemic - Stop pandemic in the next 

time 

4. Coronavirus - special solutions related to the prevention, counteraction and combating 

COVID-19 

5. Sustainable development challenges for national and global economies 

6. Innovative approaches against COVID-19 

7. A history of dangerous viruses and pandemics in the world 

8. The Smart City conception – future our world 

9. Resource efficient Europe: to help decouple economic growth from the use of nature 

resources 

10. European platform against poverty: to ensure social and territorial cohesion 

 

Version of books: digital and printing 

Scientific editors: Professors from United Kingdom and Poland 

Publishers: Scientific Publishing House IVG www.wydawnictwoivg.pl and Scientific Pub-

lishing House IVG LTD www.publishinghouseivg.co.uk 

Country and town of issue: United Kingdom, London – Poland, Szczecin 

Date of issue: 2021 

Scientific points: 80 points for the monograph, 20 points for the authorship of a chapter in                       

a scientific monograph. 

The manuscript submission deadline are: 

1) 30.01.2021  

2) 15.04.2021 

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
mailto:office@publishinghouseivg.co.uk
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Recommended manuscript length is 10-15 double-spaced pages, not including references. 

 

Basic parameters 

B-5 format (170x240mm), 2.5 cm margins on each side, 1.5 line spacing, Times New Roman 

11 font for text, Header font size 14, Descriptions of tables, drawings, diagrams, photos - size 

10, single line spacing. Please additionally attach the table of contents of the article, infor-

mation about the author and affiliation. Preferred system of using footnotes and attachment 

bibliography Styl Harwardzki. 

 

Submitting article: fee 180£ british pounds/per article. The fee includes: peer-reviewed article, 

typesetting, proofreading, 3 printing copies and 1 of the digital version for author. Also cover 

design of book, ISBN numbers (2 for digital and 2 printing version - Poland and United King-

dom), and 100 copies (1 title) of books to authorized libraries in the United Kingdom (50 cop-

ies) and Poland (50 copies). The monographs will be published in traditional (printed), digital 

version. 

Submit your article via the link Submit your article or by e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl, 

office@publishinghouseivg.co.uk 

For any other questions contact with us: office@publishinghouseivg.co.uk 
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