Procedura recenzowania i przyjmowania do druku

„Language and Literary Studies of Warsaw” (Rocznik Naukowy Lingwistycznej
Szkoły Wyższej w Warszawie) to interdyscyplinarne recenzowane pismo naukowe
ukazujące się raz w roku. Zapraszamy do składania do druku artykułów dotyczących
wszelkich

aspektów

studiów

filologicznych

i

językoznawczych,

studiów

literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz historycznych. Publikujemy artykuły w
językach polskim i angielskim, ale interesują nas artykuły dotyczące np. języka i
literatury np. Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Zachęcamy również do składania do
druku recenzji lub proponowania książek do zrecenzowania.

1. Złożenie artykułu w redakcji „Language and Literary Studies of Warsaw” („LLSW”)
z zamiarem opublikowania jest równoznaczne z akceptacją przez autora
następujących punktów:
- w czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe zawierające nowe, oryginalne
materiały i informacje;
- nie wypłaca się honorariów autorskich, autor otrzymuje jedynie egzemplarz
opublikowanego czasopisma;
- pełne wersje artykułów są publikowane w wersji drukowanej (pierwotnej) oraz
elektronicznej na stronie: http://www.lingwistyka.edu.pl/Roczniki/Index ;
- czasopismo jest indeksowane w bazach czasopism (np. MLA International
Bibliography, ABELL);
-

wszelkie

informacje

oraz

rysunki

są

zamieszczone

w

artykułach

na

odpowiedzialność autorów publikacji;
-

artykuły

wieloautorskie

zawierają

pełne

informacje

na

temat

wkładu

merytorycznego, rzeczowego, finansowego etc., poszczególnych autorów, innych
podmiotów i osób trzecich, jeśli taki wkład miał miejsce;
- w przypadku artykułów z jednym autorem złożenie artykułu jest równoznaczne ze
stwierdzeniem, że składający i podpisany jest jedynym autorem całości tekstu;

- autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku
jakichkolwiek zastrzeżeń.
2. Każdy artykuł przeznaczony do publikacji w „LLSW” podlega wstępnej ocenie
redakcji czasopisma. Niezgodność tematyki artykułu z profilem pisma, formatem,
nieakademicki charakter tekstu czy rażące błędy mogą być przyczyną odrzucenia
artykułu na etapie wstępnym. Autor zostanie o takiej decyzji poinformowany
bezzwłocznie.
3. Artykuły nieodpowiadające wymogom edycyjnym pisma nie będą rozpatrywane.
Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z aktualnymi wymogami na stronie
internetowej pisma.
4. Artykuł po wstępnej akceptacji zostaje przekazany niezależnym recenzentom
zewnętrznym dobranym zgodnie z dziedziną i tematem artykułu w ramach
procedury „double blind review”. Wybór recenzentów jest poufny, a recenzenci nie
otrzymują żadnych informacji na temat autorów, stąd redakcja prosi o przesyłanie
artykułów w formie, która pozwala na usunięcie wszystkich danych autora.
5. Każda recenzja musi zawierać jednoznaczną ocenę przedłożonego artykułu i
rekomendację dotyczącą jego publikacji lub odrzucenia.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo powoływania recenzentów spoza opublikowanej
listy zgodnie z tematem i dziedziną nadesłanych prac. Lista recenzentów ma charakter
otwarty.
7. Nazwiska nowo powołanych recenzentów zostają następnie dodane do listy
publikowanej w kolejnym numerze i na stronie internetowej pisma, gdzie znajduje się
pełen wykaz recenzentów uczestniczących w procesie recenzowania od powstania
rocznika.
8. Autor otrzymuje decyzję redakcji oraz recenzje swojego tekstu bezzwłocznie i ma
prawo się do nich odnieść w formie pisemnej.
9. W przypadku sprzecznych recenzji, decyzję o publikacji podejmuje redakcja.
Możliwe jest również skierowanie artykułu do dodatkowej recenzji zewnętrznej.
10. Autorzy artykułów zrecenzowanych pozytywnie proszeni są o odniesienie się do
ewentualnych uwag recenzentów na piśmie oraz o wprowadzenie zasugerowanych

przez recenzentów poprawek i dostarczenie do redakcji zaktualizowanej wersji
publikacji tak szybko, jak to możliwe.
11. Zaakceptowane do publikacji artykuły są poddawane korekcie językowej i
sprawdzane przez redakcję pod względem zgodności z wytycznymi formalnymi.
Korekty artykułów publikowanych w języku angielskim dokonuje redaktor językowy.
Autorzy zobowiązani są skorygować wszelkie błędy i dostarczyć artykuł w ostatecznej
wersji do redakcji.
12. O numerze czasopisma, w którym zostanie opublikowany artykuł, decyduje
redakcja. Czasopismo ukazuje się raz w roku. Redakcja dokłada wszelkich starań, by
nadsyłane artykuły ukazywały się tak szybko jak to możliwe. Terminy nadsyłania
materiałów do kolejnych numerów podawane są na stronie internetowej pisma.
13. Wersję pierwotną czasopisma stanowi wersja drukowana.
14. Zjawiska „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności
naukowej autorów publikacji. Wszelkie wykryte przypadki związane z tymi
zjawiskami będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów

(instytucji

stowarzyszeń itp.).

zatrudniających

autorów,

towarzystw

naukowych,

