
INFORMACJA DLA AUTORÓW 

 

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

 Czcionka – Times New Roman, wielkość – 12, interlinie – 1,15. Maksymalna objętość 
tekstu około 20 stron z przypisami i zdjęciami, jedna szpalta. Marginesy – 2,5 cm.                
W przypadku tekstów dłuższych niż 20 stron – po konsultacji z Autorem – artykuł 
może być opublikowany w kilku częściach. 

 Zdjęcia z podpisami oraz podaniem autora i źródła pochodzenia wstawione do tekstu 
w odpowiednie miejsca. Nie jest wymagane oddzielne przysyłanie zdjęć.  

 Artykuł powinien być zaopatrzony w krótki abstrakt w języku polskim (do 10 
wersów) oraz słowa kluczowe (do 5). Na końcu artykułu należy dołączyć bibliografię 
oraz jego tytuł, „Summary” i słowa kluczowe w języku angielskim (do 10 wersów).  

 Bibliografię prosimy zrobić z podziałem na źródła archiwalne, źródła drukowane, 
prasę, pamiętniki i wspomnienia, opracowania, artykuły, netografię, ewentualnie inne 
rodzaje, np. akty prawne. 

 W przypadku recenzji należy dołączyć imię i nazwisko autora i tytuł recenzowanej 
publikacji, wydawcę, miejsce i datę wydania, liczbę stron. Poza tym osobno to samo                            
z tytułem w języku angielskim oraz skan/zdjęcie okładki recenzowanej książki. 

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

 Przypisy w języku łacińskim: ibidem, idem, eadem, op. cit., w języku polskim: zob., 
por. Czcionka – Times New Roman, wielkość – 10, interlinie – 1,0.  

 W przypisach odwołujących się do źródeł archiwalnych podajemy nazwę archiwum, 
nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę teczki, nazwę dokumentu, numer karty.                   
W przypadku ponownego powoływania się na to samo archiwum, stosujemy skrót 
jego nazwy. Podobnie można stosować skrót nazwy zespołu,  np.: Archiwum 
Państwowe w Płocku (dalej: APP), Akta miasta Płocka (dalej: AmP), sygn. 22 083, 
protokół LVIII posiedzenia Rady Miejskiej z 7 kwietnia 1921 r., k. 28. 

 W przypisach odwołujących się do artykułów z gazet podajemy inicjał imienia                        
i nazwisko autora, tytuł pisany kursywą, tytuł gazety lub czasopisma w cudzysłowie, 
rok, numer z datą dzienną i miesięczną, strony, np. S. Kostanecki, Marszałek                          
w Płocku. Szkic literacki, „Głos Mazowiecki” 1938, nr 124 z 1 czerwca, s. 2;                         
A. Ciechomska, Wspomnienia Bolesława Jędrzejewskiego dotyczące obrony Płocka 
18–19 sierpnia 1920 r., „Notatki Płockie” 2020, nr 3, s. 34–44. 

 Podobnie podajemy opis bibliograficzny książek: inicjał imienia i nazwisko autora, 
tytuł pisany kursywą, miejsce i rok 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” 

 


