Kraków 16.11.2016 r.
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE/HOUSING ENVIRONMENT
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OFERTA WYDAWNICZA NA ROK 2017
Szanowni Państwo,
Temat przewodni tego numeru czasopisma Środowisko Mieszkaniowe to „SMART PROJECT,
BUILDING & CITY”. Jest to odpowiedź na wyzwania w dziedzinie projektowania i budownictwa jakie
rodzi XXI wiek. Wyzwania te związane są z projektowaniem zrównoważonym wymagającym ścisłej
koordynacji na wszystkich etapach i w obrębie wszystkich biorących w nim udział specjalności oraz z
pojawianiem się coraz ostrzejszych wymagań, dotyczących parametrów użytkowych i wydajności
energetycznej, jakie stawiane są współczesnym budynkom.
•

•

•

Tematyka dotyczy następujących zagadnień:
„SMART PROJECT”- wdrażanie nowych narzędzi projektowych, które w rewolucyjny sposób
zmieniają współczesny warsztat projektowania architektoniczno-budowlanego.
o BIM – Building Information Modeling – projekt rozumiany jako budowa wirtualnego
budynku, powiązanego z olbrzymią bazą danych
o BEM – Building Energy Model - oprogramowanie umożliwiające analizy wydajności
energetycznej
o IED – Integrated Energy Design - odpowiednia strategia projektowania budynków
energooszczędnych i współpracy międzybranżowej
„SMART BUILDING” - budynki inteligentne: energooszczędne i zapewniające coraz wyższy
komfort użytkowania. Budynki takie stają się już nie tylko ekskluzywną alternatywą, lecz
powszechną koniecznością, wynikającą ze względów środowiskowych, ekonomicznych i
społecznych oraz z obowiązującego prawa.
o Nowoczesne materiały i technologie budowlane
o TWB – Techniczne Wyposażenie Budynku - instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii),
systemy inteligentnego budynku i inne innowacyjne rozwiązania instalacyjne
o LCA - Life Cycle Assessment (wskaźniki Cyklu Życia Budynku) - optymalizacja procesu
budowlanego, która powinna uwzględniać wszystkie jego etapy, czyli: projektowanie,
wznoszenie, eksploatację i rozbiórkę.
„SMART CITY” - projektowanie i zarządzanie w skali urbanistycznej całego miasta / gminy, w
oparciu o technologię informacyjną IT (Information Technology). Wykorzystanie nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych ma służyć zwiększeniu interaktywności i wydajności
infrastruktury miejskiej oraz podniesieniu świadomości mieszkańców odnośnie do funkcjonowania
miasta. Idea smart city promuje też rozwój miasta w oparciu o zasady rozwoju zrównoważonego.

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. 20 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 23 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 dostępne w załączniku na
stronie internetowej czasopisma:
http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/docs/oswiadczenie_autora.pdf
Koszt opublikowania artykułu wraz z ilustracjami wynosi: 400 PLN + VAT 23% (492 PLN brutto).
Redakcja wystawia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na osobę/instytucję wpłacającą.
Autor zobowiązany jest do:
- przesłania pisemnego zgłoszenia w terminie do 03.02.2017 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 24.02.2017 r.
- uiszczenia opłaty za publikację najpóźniej do dnia 08.05.2017 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 do 28.04.2017 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 do 05.06.2017 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 dostępnego na stronie http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment
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 poszczególnego wydania „Środowiska
Mieszkaniowego” drukowana jest w stopce redakcyjnej.
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/redakcja.html
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”.
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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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