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Serdecznie zapraszamy pisarzy, w tym studentów, doktorantów i pracowników naukowych 

do składania prac, do recenzowanych monografii naukowych, wydawanych w Polsce,  Wiel-

kiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Monografie naukowe zostaną opubli-

kowane w systemie OPEN ACCESS, indeksowane w bazach naukowych krajowych i zagra-

nicznych, w tym bibliotekach i uniwersytetach. Przyjmujemy artykuły naukowe w języku pol-

skim oraz angielskim. 

Naukowe Wydawnictwo IVG serdecznie zaprasza pisarzy do zgłoszenia artykułu nauko-

wego, do opublikowania z wybranej tematyki w recenzowanej, wieloautorskiej monografii na-

ukowej.  

Monografie naukowe publikowane są w systemie OPEN ACCES, dostępne są dla Czytel-

ników na naszych stronach wydawnictwa, wyszczególnionych poniżej. Monografie, jak i po-

zostałe inne nasze publikacje, indeksujemy w bazach naukowych krajowych i zagranicznych,               

w tym Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. 

1. Naukowe Wydawnictwo IVG (Kontakt z Redakcją) 
Atrium Centrum al. Jana Pawła II 27,  
00-867 Warszawa, Polska 
e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl 

www.wydawnictwoivg.pl 

Księgarnia wydawnicza 

Scientific Publishing House IVG 

e-mail: office@sphivg.com 

www.sphivg.com 

2. Londyn, Wielka Brytania 

Scientific Publishing House IVG LTD 

Kemp House 152-160 City Road 

EC1V2NX Londyn, Wielka Brytania 

e-mail: office@publishinghouseivg.co.uk 

www.publishinghouseivg.co.uk 

 Dubai, United Arab Emirates / تصل بنا دبى، االمارات العربية المتحدة .3

 IVG LCC / Scientific Publishing House IVG LCC دار النشر العلمي

e-mil: office@sphivg.ae 

www.sphivg.ae 

 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU NAUKOWEGO  

DO RECEZNOWANEJ, WIELOAUTOSKIEJ MONOGRAFII 
 

W I T A M Y  W S Z Y S T K I C H  P I S A R Z Y  Z  C A Ł E G O  Ś W I A T A  
P O P R A C U J M Y  R A Z E M !  

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
http://www.wydawnictwoivg.pl/
http://publishinghouseivg.co.uk/bookstore/
http://www.sphivg.com/
http://www.publishinghouseivg.co.uk/
http://www.sphivg.ae/
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Przyjmujemy artykuły naukowe w języku polskim oraz angielskim. Artykuły naukowe  

(manuskrypty) przyjmowane są do opublikowania w wybranej monografii naukowej do dnia 

16.06.2023. Opłatę za opublikowanie artykułu naukowego w monografii pokrywa autor                       

w wysokości 337.50 zł brutto do dnia 16.06.2023 roku lub w cenie rabatowej w wysokości 

250 zł do 20.05.2023 roku. Cena obejmuje recenzję naukową, korektę językową, skład kom-

puterowy tekstu do wydania w wersji drukowanej oraz elektronicznej, opublikowanie artykułu  

w monografii.   

Punktacja naukowa według MNiSW: 

- Całkowita wartość punktowa publikacji 80 pkt. (100 pkt. w dyscyplinach z dziedzin nauk 

humanistycznych, nauk społecznych i w naukach teologicznych); 

- Redakcja monografii naukowej 20 pkt; 

- Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 20 pkt. 

 

Skorzystaj z Rabatu Cenowego: artykuły zgłoszone i opłacone do dnia 

20.05.2023 otrzymują Rabat Cenowy w wysokości 35% taniej, opłata wyniesie 

tylko 250 zł brutto. 

 

Zgłoszenie artykułu do wybranej monografii naukowej 
 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza Zgłoszenia artykułu oraz przesłanie artykułu do 

biura Naukowego Wydawnictwa IVG na adres e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl. 

 

Prosimy użyć linku do płatności PayPal. 

 

1. Cena Rabatowa do dnia 20.05.2023 - Opłata wynosi 250 zł  

  

Zapłać teraz 250 PLN 

Ważny do 20.05.2023 

 

 

2. Cena standardowa do dnia 16.06.2023 - Opłata wynosi 337.50 zł  

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
https://www.cognitoforms.com/GBGlobalBusinessLTD/Zg%C5%82oszenieArtyku%C5%82uDoOpublikowaniaWMonografiiNaukowejNaukoweWydawnictwoIVG
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZY8GHYPY9BVN2
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Zapłać teraz 337.50 PLN 

Ważny do 16.06.2023 

 

POLITYKA I ETYKA WYDAWNICZA 

 

Polityka wydawnicza 

 
Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikowanych prac 

naukowych oraz dydaktycznych, wszystkie publikacje naukowe i dydaktyczne Naukowego 

Wydawnictwa IVG przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego i druku przechodzą 

proces recenzyjny. 

Do oceny każdej nadesłanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych re-

cenzentów. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor (autorzy) i recenzenci nie 

znają swojej tożsamości (tzw. „double-blind review”). Recenzja ma formę pisemną i kończy 

się jednoznacznym wnioskiem, czy artykuł/monografia powinna zostać dopuszczony/a do pu-

blikacji, czy też odrzucona. 

*Szczegółowe informacje o Etyce i Polityce Wydawnictwa dostępne są na naszej stronie 

wydawnictwa w zakładce „O nas” http://www.wydawnictwoivg.pl/o_nas.html 

*Szczegółowe informacje dla Autora dotyczące opublikowania artykułu naukowego znaj-

dują się na naszej stronie wydawnictwa w zakładce „Strefa Autora” http://www.wydawnic-

twoivg.pl/strefa_autora.html. 

 

 

 

Naukowe Wydawnictwo IVG jest na liście MNiSW w wykazie wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe. Komunikat Ministra Nauki              

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu                        

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Lp. 339                     

Identyfikator 43900 Naukowe Wydawnictwo IVG 

 

 

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
http://www.wydawnictwoivg.pl/o_nas.html
http://www.wydawnictwoivg.pl/o_nas.html
http://www.wydawnictwoivg.pl/strefa_autora.html
http://www.wydawnictwoivg.pl/strefa_autora.html
http://www.wydawnictwoivg.pl/strefa_autora.html
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WAEYEKTKRH3FW
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Propozycje tematów do monografii naukowych 

Publikacje w OPEN ACCESS 

 

 

Zgłoszenie artykułu naukowego do poniższych sugerowanych monografii:  

Ostateczny termin zgłoszenia artykułu jest do 15.06.2023 roku. 

Wydanie monografii w miesiącu wrzesień w 2023 roku. 

 

Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości 

Pod redakcją naukową Pani dr inż. Marzeny Jankowskiej-Mihułowicz 

Propozycje tematów dla monografii zbiorowych wraz z terminem nadsyłania artykułów nau-

kowych: 

1. Benchmarki sukcesów – studia zarządzania przedsiębiorstwami  

2. Strategic decisions in flexible enterprises 

 

Dziedzina nauk humanistycznych 

Dyscyplina: filozofia 

Pod redakcją Pana dr hab. Prof. UR Mirosława Twardowskiego 

Propozycje tematów dla monografii zbiorowych wraz z terminem nadsyłania artykułów nau-

kowych: 

1. O człowieku wieloaspektowo  

2. Fenomen życia z perspektywy nauk przyrodniczych i filozofii  

3. Kluczowe problemy współczesnej filozofii biologii  

4. Współczesne kontrowersje w etyce środowiskowej  

5. Geneza życia z perspektywy nauk przyrodniczych i filozofii  

6. Status embrionu ludzkiego w świetle różnych tradycji religijnych  

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
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Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Pod redakcją naukową Pani dr hab. Prof. US Izabeli Bludnik 

Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów                      

naukowych: 

1. Finansjalizacja zasobów naturalnych. Jak prywatny kapitał zawłaszcza środowisko                                

przyrodnicze 

 

Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina: ekonomia i finanse 

Pod redakcją naukową Pana Prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego prof. nadzw. UE w Poznaniu 

Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów nauko-

wych: 

1. Fuzje i przejęcia – Wybrane aspekty  

2. Mergers and Acquisitions (M&A)  

3. Współczesne wyzwania w gospodarce światowej, polityce, biznesie  

4. Postęp techniczny a struktura zatrudnienia na świecie  

5. Rozwój gospodarki elektronicznej w kontekście obecnych i przyszłych zmian zachodzą-

cych we współczesnej rzeczywistości gospodarczej 

 

Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakością 

Pod redakcją naukową Pana Dr hab. Prof. UZ Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Propozycja tematu dla monografii zbiorowej wraz z terminem nadsyłania artykułów                      

naukowych: 

1. Innowacje i przedsiębiorczość we współczesnych czasach – Wybrane aspekty  

 

Pozostałe propozycje tematów:  

1. Problemy współczesnego świata – bezrobocie i problemy ekonomiczne, ubóstwo,            

korupcja, niestabilność polityczna  

2. Zagrożenia dla demokracji we współczesnym świecie  

3. Współczesne wyzwania rynku pracy na rynku krajowym i międzynarodowym 

4. Contemporary challenges of the labor market on the domestic and international market 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
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5. Problems of the modern world – unemployment and economic problems, poverty, corrup-

tion, political instability 

6. Threats to democracy in the modern world 

 

 

Aspekty redakcyjne  
 

Układ artykułu 

 

Format B-5 (170 x 240 mm) (Uprzejmie prosimy o zmianę formatu w programie Microsoft 

Word, gdyż standardowy układ rozłożenia dokumentu jest w formacie A-4.  

Prosimy także o dostosowanie wielkości rysunków, tabel, zdjęć itd. do formatu B-5 (170 x 240 

mm), Marginesy po 2,5 cm z każdej strony.  

W przypisach i bibliografii załącznikowej zastosowanie Systemu Harvard 

http://wydawnictwoivg.pl/System_harward.pdf 

Możliwość akceptacji artykułu w przypadku zastosowania standardowego systemu przypisów 

i bibliografii załącznikowej. Przypisy oraz bibliografia załącznikowa zostaną opracowane i za-

stąpione na System Harvard przez naszych pracowników. 

Tekst jednego artykułu o objętości minimum 0,5 do 1,5 arkusza wydawniczego. 

Standard formatu: 

Nagłówek 1: Rozmiar 16, czcionka Times New Roman pogrubiona 

Nagłówek 2: Rozmiar 14, czcionka Times New Roman pogrubiona 

Nagłówek 3: Rozmiar 12, czcionka Times New Roman pogrubiona, Interlinia 1,5,  

marginesy 2,5 cm, akapity 1,5 cm. 

Tabele, rysunki, zdjęcia, itd.: Rozmiar 10, wyśrodkowane, Interlinia 1. 

 

Przykładowy układ pracy w języku polskim: 

Tekst pracy powinien zostać podzielony na części za pomocą śródtytułów w następujący  

sposób: 

1. Spis treści 

2. Tytuł artykułu w języku polskim oraz angielskim (Nagłówek 1) 

3. Streszczenie w języku polskim oraz angielskim 

4. Słowa kluczowe w język polskim i angielskim 

5. Wprowadzenie 

6. Tytuł części (Nagłówek 2) 

7. Tytuł części (itd.) (Nagłówek 3) 

8. Podsumowanie/Sumary (jeżeli artykuł jest w język polskim to wymagane jest również              

tłumaczenie na język angielski) 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl
http://wydawnictwoivg.pl/System_harward.pdf


   
Naukowe Wydawnictwo IVG 

Atrium Centrum al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska 

http://www.wydawnictwoivg.pl, e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl 

 

7 
 

9. Bibliografia 

10. Spis tabel/ rysunków/ wykresów/ zdjęć/ ilustracji 

11. Informacja o Autorze/ Współautorach (Imię i Nazwisko, Tytuł naukowy, Afiliacja, 

e-mail (Informacja o Autorze zostanie opublikowana w monografii). 

 

*Możliwość zamówienia w naszym biurze za dopłatą tłumaczenie tekstu na język angielskim. 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
mailto:biuro@wydawnictwoivg.pl

