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Wymagania wydawnicze – „Zeszyty Naukowe OtN”
1. artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowe-

go oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. w celu 
usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie 
poniższych zasad:
− przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją autora/

autorów,
− objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu a4,
− imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt,
− nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
− tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); 

podtytuły – czcionka 12 pkt (bold),
− do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie 

nieprzekraczające 15 wierszy napisane w językach polskim i angielskim 
– czcionka 11 pkt,

− tekst zasadniczy referatu pisany czcionką times New roman ce – 12 pkt,
− odstęp między wierszami – 1,5,
− jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze word albo 

excel) lub rysunki (preferowany format corelDraw, excel, word), należy 
dołączyć pliki źródłowe,

− tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
− przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla 

Ms wOrD,
− preferowane formaty zdjęć: tiFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 

dpi),
− w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien 

odpowiadać schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), 
opis wykorzystanych materiałów czy metod, opis badań własnych (omó-
wienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), wykaz piśmiennictwa.

2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, 
które muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami 
przypisów dolnych są cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2).

3. zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia 
i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której 
dotyczy przypis; w przypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia 
i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią 
większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko redaktora. Źródła 
internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis dolny.
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4. w wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na 
końcu publikacji należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą li-
terę imienia, rok wydania, tytuł pracy (czcionka italic), wydawnictwo oraz 
miejsce wydania. Przykłady:

− wydawnictwa książkowe: Gołota J. 2000. Ostrołęka miasto i powiat w okre-
sie międzywojennym, wydawnictwo OtN im. a. chętnika, Ostrołęka.

− prace zbiorowe: Bednarek t. (red.) 2001. Dowód osmologiczny. Aspekty 
kryminalistyczne i procesowe, wydawnictwo cLk kGP, warszawa.

− czasopisma: Rosak M., pękała M. 2007. Obszary niepewności w procesie 
wizualizacji śladów linii papilarnych w ujęciu statystycznym, wydawni-
ctwo cLk kGP warszawa, „Problemy kryminalistyki”, nr 258.

− strony internetowe: www.ostroleka.pl. (dostęp: 1.10.2006).
− akty prawne: ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkol-

nictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych, Dz. u. 
z 2002 r. nr 150, poz. 1239.

uWAGA:
• teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi.


