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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, Komunikaty 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 właściwego cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 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 pracy, 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. „Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej,
a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie 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 recenzentów, 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.
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11.	Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy
redakcji, który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze 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 wynagrodzenia 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 Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika – www.otn.org.pl, w zakładce Zeszyty
Naukowe OTN.

The regulations for submitting and publishing of works in the
„Scientific Journals” of Science Association in Ostrołęka
1.	The Scientific Journals of the Adam Chętnik Science Association in Ostrołęka,
further referred to as the Journals, are a scientific periodical published in an
annual editorial cycle.
2.	The contents of The Journals is divided into following sections: the Region,
Poland, Europe and the news and events at Science Association in Ostrołęka.
The editor reserves the right to introduce changes to the layout and the contents of The Journals.
3.	The editorial office of the Journals is located in the premises of Science
Association in Ostrołęka. The editorial staff activities are supervised by the
editor –in-chief.
4.	To ensure maintaining adequate standards of the Journals and observe the
proper editorial cycle, the staff cooperates with state and foreign scientific
institutions, associations and another bodies.
5. Only the following, previously unpublished, non duplicated forms are accepted for assessment: editorials, monographs, commentaries, history papers,
source materials, reports on science events, book reviews, bulletins, memoirs
and jubilee notifications. The works are received by the editorial staff in the
office of Science Association in Ostrołęka till the end of June each year. The
submitted materials are not returned to the Author.
6.	Each submitted work should be accompanied by the statement of originality,
along with a declaration that it has not been submitted for publishing by another
editor (the sample to be downloaded from the website of Science Association in
Ostrołęka – see Appendix 1 of the Regulations). The statement should include
the first Author’s home address, phone number and e-mail address. It should
also include the consent (signature) of all the co-authors of the work.
7.	The works are published in Polish or English language version, in compliance
with the language editor’s recommendations.
8.	The statement attached to the work should also acknowledge particular coauthors’ contribution and list the source(s) of the research funds. Ghostwriting and guest authorship are regarded as scientific misconduct, and all the
detected cases thereof will be disclosed and documented, including notification of the relevant bodies (institutions employing authors, learned societies,
scientific editors associations, etc.).
9. The submitted papers are pre-reviewed and approved for publication by the
Editorial Board, further referred to as the Board. The composition of the
Board is decided on by the Presidium of Science Association in Ostrołęka.
10.	The articles pre-selected by the Board are assessed by the reviewers, in accordance with the reviewing procedure published on the website of Science
Association in Ostrołęka (see the bookmark ‘The Journals’). Along with the
opinion, the reviewer also fills in the conflict of interest declaration, which
is included in Appendix 2 of the Regulations. The editor notifies the authors
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about the assessment results, reserving the right to keep the review confidential.
11.	The editing process is supervised by the editorial secretary, who approves the
content layout of the Journals, specifies the requirements for the published
articles, liaises with the reviewers, submits part of the materials to be approved
by the Editorial Board, cooperates with the Board and another institutions to
the extent ensuring maintaining proper scientific standards of the Journals
and observing the editorial cycle.
12.	The editors reserve the right to decline articles without giving reasons.
13.	The submitted materials which do not meet the specified requirements are
returned to the Author/Authors.
14.	The Adam Chętnik Science Association in Ostrołęka does not offer payment
for the materials which have been approved for publication.
15.	The original (referential) version of the periodical is the paper edition. The
Journals are also available on the website of Adam Chętnik Science Association in Ostrołęka – www.otn.org.pl, in the bookmark ‘The Journals’.

