


Regulamin nadsyłania i publikowania prac
w „Zeszytach Naukowych OtN”

1. zeszyty Naukowe Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego imienia adama 
chętnika, zwane dalej zeszytami, są periodykiem naukowym wydawanym 
w rocznym cyklu wydawniczym.

2. treść zeszytów podzielona jest na działy: region, Polska, europa, komuni-
katy i doniesienia naukowe, z życia Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego. 
redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w strukturze oraz 
treści zeszytu.

3. redakcja zeszytów mieści się w sekretariacie Ostrołęckiego towarzystwa 
Naukowego w Ostrołęce. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.

4. w celu zapewnienia poziomu naukowego zeszytów oraz zachowania właści-
wego cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi 
jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redak-
cyjne, monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania 
z posiedzeń naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia 
oraz wiadomości jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję 
w sekretariacie OtN do końca czerwca każdego roku. redakcja nie zwraca 
autorom nadesłanych materiałów.

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, 
że nie została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy 
do pobrania na stronie internetowej OtN w Ostrołęce – załącznik nr 1 do 
regulaminu). Oświadczenie powinno zawierać adres pierwszego autora pra-
cy, numer telefonu oraz e-mail. w oświadczeniu powinna być zawarta zgoda 
(podpis) wszystkich współautorów pracy.

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem 
opinii redaktora językowego.

8. w oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych 
autorów w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Gho-
stwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, 
a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącz-
nie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane 
do druku przez Naukową radę redakcyjną, zwaną dalej radą. skład rady 
określany jest przez Prezydium zarządu OtN.



10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez radę są oceniane przez recenzen-
tów, zgodnie z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej 
OtN w zakładce zeszyty naukowe OtN. łącznie z opinią recenzent wypełnia 
deklarację konfliktu interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. 
redakcja powiadamia autorów o wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo 
do zachowania poufności recenzji.

11. za proces wydawniczy zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy 
redakcji, który zatwierdza układ treści zeszytów, określa wymagania wy-
dawnicze dla publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, 
przedstawia do zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej 
radzie redakcyjnej, współpracuje z radą i innymi instytucjami w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego zeszytów oraz zachowania 
cyklu wydawniczego.

12. redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania 
przyczyn.

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych 
przez redakcję, są zwracane autorowi/autorom.

14. Ostrołęckie towarzystwo Naukowe imienia adama chętnika nie wypłaca wy-
nagrodzenia za nadesłane publikacje zakwalifikowane do druku w zeszytach.

15. wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „zeszyty 
Naukowe OtN” są dostępne także na stronie internetowej Ostrołęckiego to-
warzystwa Naukowego im. a. chętnika – www.otn.org.pl, w zakładce zeszyty 
Naukowe OtN.


