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Program

1. Wydawnictwa naukowe wczoraj i dziś

2. Cykl wydawniczy

3. Przydatne narzędzia

4. Rola redakcji

5. Jak sprawić by jakość czasopisma rosła

6. Wymiana doświadczeń i czas na dodatkowe 

pytania



Wydawnictwa naukowe wczoraj i dziś
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wydawców 
naukowych

1.4 million

recenzowanych 

artykułów

Świat wydawnictw naukowych dziś
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Cykl wydawniczy
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Zarządzanie 

manuskryptami

Proces recenzji

Edycja i

przygotowanie

Archiwizacja i 

promocja

Publikacja i 

rozpowszechnienie

Produkcja
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▪ Pomaga ocenić jakość, ważność i oryginalność badań

▪ Pomaga poprawić jakość pracy

▪ Wydawcy stoją na zewnątrz procesu recenzji, nie oceniają prac

▪ Wydawcy ułatwiają proces recenzji, inwestując w systemy recenzji online i udostępniając 

narzędzia pomocne redaktorom i recenzentom

Proces recenzji
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Systemy redakcyjne online

Systemy recenzji online

pozwalają na składanie 

manuskrypówi ułatwiają  

proces recenzji online. 

W systemach recenzji 

online mogą być 

proceswoane tysiące 

prac.
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Autor składa 

manuskrypt w 
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bez recenzji 
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bazie recenzji

Proces recenzji
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▪ Redaktor Naczelny dokonuje wstępnej oceny manuskryptu i 

podejmuje decyzje czy przesłać pracę do recenzji czy odrzucić od 

razu (desk reject)

▪ Główne powody desk reject:

▪ Słaby poziom języka angielskiego

▪ Wcześniejsza publikacja danych, fragmentu lub całej pracy

▪ Złożenie pracy do kilku czasopism równocześnie 

▪ Out of scope – praca nie mieści się w zakresie tematycznym 

czasopisma

Odrzucenie pracy bez recenzji



|   12

Pozyskiwanie i 

praca z 

manuskryptami

Proces recenzji

Edycja i

przygotowanie

Archiwizacja i 

promocja

Publikacja i 

rozpowszechnienie

Produkcja



|   13

▪ Preprint – manuskrypt przesłany przez autora

▪ Manuscript accepted – zaakceptowany manuskrypt

▪ Article proof – szczotka artykułu

Copy editing, korekta autorska

▪ Published journal article – opublikowany artykuł

Logo, paginacja, po korekcie autorskiej

Opublikowany w wersji durkowanej, HTM, PDF

Etapy produkcji artykułu
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Pozyskiwanie i 

praca z 

manuskryptami

Proces recenzji

Edycja i

przygotowanie

Archiwizacja i 

promocja

Publikacja i 

rozpowszechnienie

Produkcja
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Tradycyjne czasopisma drukowane

Metody rozpowszechniania czasopism

Platformy elektroniczne
jak ScienceDirect

Aplikacje mobilne
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▪ Autorzy publikują bez opłat

▪ Instytucje lub indywidualni czytelnicy opłacają 

subskyrpcję

Modele wydawnicze

Tradycyjne: subskrypcja

▪ Autor (lub instytucja) płaci opłatę wydwniczą

▪ Artykuł jest publikowany w wolnym dostępie

▪ Niektóre czasopisma publikują wyłącznie 

artykuły Open Access: Gold Open 

▪ Inne czasopisma sybskrypcyjne oferują 

opcję Open Access

Open Access
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Pozyskiwanie i 

praca z 

manuskryptami

Proces recenzji

Edycja i

przygotowanie

Archiwizacja i 

promocja

Publikacja i 

rozpowszechnienie

Produkcja
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• Wydawcy partnerują z wieloma organizacjami, by mieć możliwość archiwizacji 

opublikowanych prac

• Elsevier partneruje z:

▪ The National Library of Netherlands

▪ Portico

▪ CLOCKSS

Archiwizacja
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▪ Na konferencjach

▪ Za pomocą newsletterów

▪ Za pomocą alertów dot. 

opublikowanych artykułów

▪ Share-link, który autor może 

umieścić w mediach 

społecznościowch, na LinkedIn,

Mendeley itp.

Promocja



Przydatne narzędzia
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▪ Instrukcje dla Autorów zawierają szczegółowe informacje dotyczące tego jak 

należy przygotować manuskrypt, np. stylu referencji, rycin, tabel, długości 

streszczenia, ilości słów kluczowych 

Instrukcje dla Autorów
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Kwestie etyczne: Jak wykryć plagiat? 
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Nowoczesne narzędzia wspomagające pracę redaktorów



Rola redakcji



• Jest odpowiedzialny za treść naukową i jakość czasopisma.

• Koordynuje proces recenzowania (z pomocą innych redaktorów) i zapewnia, że 

proces recenzji jest obiektywny i bezstronny oraz że jest przeprowadzany w 

odpowiednim czasie.

• Odrzuca lub zwraca do korekty artykuły autorów, które nie spełniają standardów 

czasopisma.

• Działa zgodnie z zasadami, tj. Celami i zakresem (Aims & Scope), zasadami 

wydawcy i zasadami redakcyjnymi czasopisma, w tym etyką w publikowaniu oraz 

ogólnie przyjętymi standardami branżowymi dotyczącymi uczciwości i obiektywizmu.

• Zapewnia przywództwo redakcyjne, prowadzi (wspólnie z wydawcą) spotkania Rady 

Naukowej, jest opdpowiedzialny za skład Rady Naukowej, reprezentuje czasopismo 

na konferencjach.

Redaktor Naczelny



• Oferuje specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny.

• Nadzoruje wzajemną ocenę swojego obszaru.

• Czasami nadzoruje daną sekcję tematyczną, geografczną lub określone 

rodzaje artykułów.

• Doradza redaktorowi naczelnemu i wydawcy w kwestiach dotyczących 

zasad redakcyjnych, treści oraz nowych terminów redakcji i spotkań rady 

naukowej.

• Reprezentuje czasopismo na konferencjach i wydarzeniach naukowych.

• Pomaga pozyskiwać manuskrypty.

Redaktor Pomocniczy
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• Są wybierani na podstawie ich wiedzy specjalistycznej i pozycji w danej 

dziedzinie. 

• Wspomagają głównych redaktorów pod względem recenzowania, 

pomysłów na problemy tematyczne, promocji czasopisma.

• Często członkowie Rady Naukowej są redaktorami zajmującymi się 

wydaniami specjalnymi, tematycznymi.

Członkowie Rady Naukowej
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Praktyczne rady dla Redaktorów:

• Interesuj się najnowszymi trendami w danej dziedzinie pod względem tematyki 

oraz finansowania badań naukowych.

• Miej dobry ogląd na rozwoj naukowy konkurencyjnych czasopism.

• Prowadź regularne strategiczne dialogi z wydawcą, który zazwyczaj dostarcza informacje na temat 

pozycji czasopisma na rynku  wobec jego konkurencji.

• Analizuj zachowanie użytkowników publikowanych artykułów w czasopiśmie (wydawca zapewnia 

informacje dot. użytkowania, cytowań).

• Postaw kierunek naukowy jako główny punkt programu spotkań redakcyjnych.

• Zrozumienie implikacji nowych technologii oraz narzędzi internetowych dla czasopism naukowych i 

ich społeczności.



Jak sprawić by jakość czasopisma 

rosła



Jakość jest podstawowym kryterium w 

wyborze czasopisma
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• Zaangażuj radę naukową

• Uważnie oceniaj najbardziej oblegane sesje 

na konferencjach

• Analizuj trendy najelpiej 

cytwanych/czytanych artykułów

Year 2 ImpactYear 1 Impact

Year                (V) 
SI/Regular Issue

Citations per article in year 1 & 2 after publication year

1. Wydania Specjalne



2. Publikacja tekstów recenzji wraz z artykułami

Peer review

They improve 

the article

1

We acknowledge 

their contribution

2



3. Inwestycja w młodych naukowców

• Znajdź utalentowanych młodych 

naukowców

• Daj im możliwość publikacji, 

wskaż rolę w czasopiśmie
ECR 

Connect



Wymiana doświadczeń

i czas na dodatowe pytania
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