
 
Informacja dla autorów 
Rocznika Oddziału PTH w Skar żysku-Kamiennej 
 
Redakcja zwraca się do wszystkich autorów z prośbą o stosowanie następujących zasad 
dotyczących tekstów nadsyłanych do druku w naszym roczniku: 
1. Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani w tradycyjnej 
(papierowej), ani elektronicznej formie. 
2. Teksty należy przesyłać do redakcji w formie wydruku komputerowego oraz zapisu na CD 
(ewentualnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym skontaktowaniu się z Redakcją). 
3. Wielkość tekstu zasadniczego: nie więcej niż 40 000 znaków, na stronie po 30 wierszy po 
około 60 znaków, lewy margines nie mniejszy niż 4 cm, poprawki i uzupełnienia powinny być 
ograniczone do minimum. 
4. Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym. 
5. Układ pierwszej strony artykuły, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogólnie 
przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne muszą być poprzedzone 
imieniem i nazwiskiem autora, i nazwą instytucji naukowej, z którą autor jest związany.  
6. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów zmian 
formalnych, wynikających z konieczności respektowania zasad edytorskich, kultury języka itp. 
7. Redakcja nie płaci honorariów za teksty nie zamówione. 
8. Nadesłane teksty powinny zawierać także streszczenie na ok. 1000 znaków i zestaw słów 
kluczowych (niezbędne do tłumaczenia na j. angielski). 
9. Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się zasadami typowymi 
dla naukowych czasopism historycznych wydawanych w Polsce, i/lub stosowanymi we 
wcześniejszych numerach Rocznika.  
10. Nadesłanie tekstu do Redakcji Rocznika jest równoznaczne ze zgodą na poddanie się 
procedurze recenzowania przez recenzentów zewnętrznych (samodzielnych pracowników 
nauki).  
11. Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko teksty, dla których Autorzy złożą 
Deklarację o przekazaniu praw autorskich na rzecz Rocznika. 
12. Adres do korespondencji: 
 
Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Skarżysku-Kamiennej 
Al. Piłsudskiego 50 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
lub: 
kardys-p@wp.pl 

pth-skarzysko-kamienna@wp.pl 

tjwoj@vp.pl 

krzysztofz45@o2.pl 

 

 

 

 



Przekazanie praw autorskich 

Twórca: …………………………………………………………………. rezygnuje z honorarium autorskiego, 

przenosi wszelkie wyłączne autorskie prawa majątkowe na Wydawcę, w tym prawo: do 

jednokrotnego wykorzystania i powielenia Dzieła pt. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w formie drukowanej i elektronicznej oraz jego przetwarzania w wyniku opracowania 

redakcyjnego, w trakcie przygotowywania do druku w „Roczniku Polskiego Towarzystwa 

Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej”.  

Autor oświadcza, że dzieło – przedmiot niniejszej umowy, jest rezultatem jego własnej 

twórczości, nie narusza praw autorskich innych osób, i nie było dotychczas publikowane w 

wersji drukowanej ani elektronicznej.  

 

Podpis Autora                                                                                                         data 

………………………………………….                                                                 …………………………………………. 

 
 

 

 


