
INFORMACJA DLA AUTORÓW 

 

 Materiały do „Notatek Płockich” prosimy przysyłać pocztą mailową na adres: 
notatkiplockie@wp.pl lub na płycie CD z wydrukiem na adres Towarzystwa 
Naukowego Płockiego (pl. Narutowicza 8, 09-402 Płock).  

 Czcionka - Times New Roman, wielkość – 12, odstęp – 1,15. Maksymalna objętość 
tekstu – 15 stron z przypisami i zdjęciami, jedna szpalta. Marginesy – 2,5 cm.  

 Zdjęcia z podpisami oraz podaniem autora i źródła pochodzenia wstawione do tekstu 
w odpowiednie miejsca. Artykuł powinien być zaopatrzony w krótki abstrakt w języku 
polskim (do 250 znaków) oraz słowa kluczowe (do 5). Na końcu artykułu należy 
dołączyć bibliografię oraz jego tytuł i „Summary” w języku angielskim (do 250 
znaków). W przypadku recenzji należy tylko dołączyć tytuł recenzowanej publikacji w 
języku angielskim oraz zdjęcie okładki recenzowanej książki. 

 Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasie 
kwadratowym: […]. 

 Przypisy w języku polskim: Tamże, dz. cyt., zob. Czcionka – Times New Roman, 
wielkość – 10, interlinie – 1,15. W przypisach odwołujących się do artykułów z gazet 
lub czasopism podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pisany kursywą, tytuł 
gazety lub czasopisma w cudzysłowie, rok, numer, strony, np. S. Kostanecki, 
Marszałek w Płocku. Szkic literacki, „Głos Mazowiecki” 1938, nr 124 z 1 czerwca, 
s.2. 

 Podobnie podajemy opis bibliograficzny książek: inicjał imienia i nazwisko autora, 
tytuł pisany kursywą, data i miejsce wydania, np. T. Chrostowski, 4 pułk strzelców 
konnych Ziemi Łęczyckiej, Płock 1992. W przypadku prac zbiorowych: Dzieje Płocka, 
t. 2, Dzieje miasta w latach 1793 – 1945, (red.) M. Krajewski, Płock 2006. 

 Przed przysłaniem ostatecznej wersji tekstu bardzo prosimy o jego sprawdzenie, ze 
zwróceniem uwagi na literówki, interpunkcję i poprawność przypisów.  

 Prosimy również o krótką informację Autora o sobie do notki o Autorach: tytuł lub 
stopień naukowy, miejsce pracy, pełnione funkcje oraz adres (w celu przesłania 
egzemplarza autorskiego), numer telefonu i adres mailowy do wiadomości redakcji. 

 Przesłanie artykułu do Redakcji „Notatek Płockich” oznacza zgodę Autora na jego 
publikację. 

 Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest pozytywna recenzja 
wydawnicza. 

 
                                                                                 
                                                                                      Redakcja „Notatek Płockich” 

 


