
Warszawa, 13 lutego 2007 r.

Instrukcja dla piszących do CYRQLARZ-a

Edytor tekstu

Proszę nadsyłajcie teksty w plikach tekstowych. Możecie do tego użyć WORD-a, ale efekt
pracy zapiszcie do pliku tekstowego. Jeśli chcecie pokazác, jak widzicie układ artykułu, to najle-
piej przekonwertowác plik DOC do PDF-a lub RTF-a. Wszystkie pliki można przed wysyłaniem
spakowác do jednej paczki – np. ZIP, RAR, GZ itp.

Kodowanie

Teksty najmilej widzimy w kodowaniu ISO8859-2. Jeśli nadsyłacie teksty w innym kodowaniu
proszę wyraźnie pisać w jakim kodowaniu jest Wasz artykuł (np. UTF-8 lub CP1250). Pod Linux-
em można przekonwertować Wasz kodowanie za pomocą komendyiconv, ale musimy uprzednio
wiedziéc co to jest za kodowanie.

Akapity

Koniecznie z wcięciem!!! Tak jak akapit powyżej, ale nie tak jak bieżący. Ten drobny szczegół
pozwala przy składzie i czytaniu Waszych tekstów wyodrębnić nową mýsl.

Grafika

Nie przyjmujemy grafiki zagnieżdzonej w plikach WORD lub jakimkolwiek innym pliku edycji
tekstu. Ponieważ nie zawsze możemy go odczytać!!! Proszę przesyłác pliki txt oraz graficzne w
osobnych plikach.

Język polski

Zachęcamy autorów do używania słowników ortograficznych oraz stosowania poprawnej inter-
punkcji języka polskiego. Prosimy, aby przed wysyłaniem artykułu sprawdzić tekst za pomocą au-
tomatycznego słownika. Warto go za pierwszym razem nauczyć terminologii astronomicznej, nazw
instytucji oraz nazwisk osób – to zaoszczędzi klikania przy sprawdzaniu kolejnego tekstu. Swój edy-
tor tekstu możnanauczyćastronomicznego słownictwa z pomocą pliku tekstowego zamieszczonego
na stronie PKiM w zakładce CYRQLARZ.

Przesyłanie

Materiały proszę nadsyłać na adresy (ze względów technicznych na wszystkie):
kzlocz-cyrqlarz@camk.edu.pl, kmularcz@astrouw.edu.pl. Wszystkie pliki prosimy przed wysyłaniem
spakowác do jednej paczki – np. ZIP, RAR, GZ itp. Terminy nadsyłania tekstów do kolejnego numeru
podawane są na stronie PKiM w zakładce CYRQLARZ.

Edycja w LATEX–u

Wszystkich autorów tekstów zachęcamy aby swój tekst napisali chociaż częściowo w LATEX–u. Wasza
praca wydatnie pomoże w składzie CYRQLARZ–a. Poniżej przedstawiamy wyciąg reguł stosowanych
podczas redakcji naszego biuletynu:

• wszystkie liczby piszemy poza trybem matematycznym: 1.23455
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• znak stopnia przy liczbie całkowitej piszemy10$^{\circ}$: 10◦

• znak stopnia przy ułamku piszemy10\dg4: 10 .◦4

• meteor o jasnósci z ułamkiem piszemy$-$10\dm3: −10 .m3

• jasnósci całkowite piszemy4$^{\rm m}$: 4m

• adresy internetowe oraz e-mailowe{\tt http://www.jakisadres.com}:
http://www.jakisadres.com

• a teraz problem z mýslnikami:

– dywiz piszemybiało-czerwona: biało-czerwona

– półpauza piszemyw latach 1920--1930: 1920–1930

– pauza piszemynie jest najgorzej -- co by nie gadać: nie jest najgorzej – co by
nie gadác

– znak minus$-$: −10 .m3

• wszystko co "w cudzysłowie"piszemyitalikiemnp. w cudzysłowie

• nazwy pełne instytucji, stowarzyszeń, klubów i grup piszemy
{\sl Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika}
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika

• skrótowce instytucji (prócz bardzo często używanych PKiM, IMO, PFN) a także nazwy sond,
misji i badán kosmicznych piszemy{\sc NASA} NASA

• nie dekorujemy niepełne nazwy np. Pracowni gdy mamy na myśli niepełną nazwęPracowni
Komet i Meteorów

• wszystkie jednostki niesklejamyz wartósciami:V∞ = 75 km/s

• km/s (jak i wszystkie inne jednostki miary) nie piszemy w trybie matematycznym !!! czyli
piszemy$V_{\infty}$ = 70 km/s czyli V∞ = 70 km/s

• nazwy zmiennych piszemyitalikiem czyli jak powyższeV∞ – w którym italik wymuszono
trybem matematycznym, są dwa wyjątki:

– gdy nazwa jednostki ma więcej niż jedną literę – np. ZHR, LM ale już nieF

– gdy nazwa identyfikuje wielkósć – np. charakterystyczną wysokość radiantuhR odróżni-
amy od bieżącejh, tutaj indeks dolny jest prosty a piszemy w LaTex-u to:$h_{\rm R}$

• nazwy własne komet, planet, planetek itp. nie dekorujemy !!!

• piszemy tylko i wyłącznie{\sc Cyrqlarz} co wygląda CYRQLARZ i podobnie CYRQLARZ-a
itd.

• pełne nazwy wydarzén piszemy italikiemXXI Seminarium Astronomiczne PKiM, ale już niepełne
jak XVI Obóz prosto

• również Seminarium PKiM nie dekorujemy
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Powyższe instrukcje oparte zostały o skład WGN-u oraz specyfikę języka polskiego. Zachę-
camy do przeczytania dokumentu precyzującego reguły składu LATEX–owego:
http://www.imo.net/articles/writingforwgn.pdf. Sugestie i pytania dotyczące składu prosimy
kierowác pod adresy:kzlocz-cyrqlarz@camk.edu.pl, kmularcz@astrouw.edu.pl.

Kamil Złoczewski
Krzysztof Mularczyk
Ewa Zegler
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