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Recenzja wydawnicza „Jednak Książki” 

Recenzent, przystępujące do recenzowania artykułu oświadcza, iż zapoznał się z procedurą 
recenzencką określoną w Zasadach czasopisma „Jednak Książki”. 

 
Zasady recenzowania: 
Wszystkie teksty nadesłane do redakcji i przeznaczone do głównego działu czasopisma podlegają procedurze 
recenzowania.  
Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą Autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania. 
Redaktorzy tematyczni danego numeru dokonują wstępnej recenzji tekstu. Zaakceptowany artykuł przekazywany jest 
następnie dwóm niezależnym Recenzentom. 

Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie "Jednak Książki" zostały 

opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
A. Do oceny każdej publikacji są powoływani dwaj niezależni Recenzenci. 
B. Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces"). 
C. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji 
lub jego odrzuceniu. 
D. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. 
E.Redakcja raz w roku ujawnia listę Recenzentów. 
F.O ostatecznym przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu decyduje Redakcja.  

G.Recenzent zobowiązuje się odesłać formularze recenzji w pliku elektronicznym, jak również osobno – pocztą 

tradycyjną, z podpisanymi własnoręcznie wydrukowanymi egzemplarzami formularza. 

 
Tytuł recenzowanej pracy: 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................ 

  

Ocena – część pierwsza  

 Bardzo 

dobra 

Dobra Średnia Słaba Bardzo słaba 

Zgodność 

tytułu  

z treścią 

     

Struktura 

artykułu*  

     

Dobór  

i 

wykorzystanie 

źródeł 

     

Poprawność 

językowa 

     

Graficzna 

strona** 

     

*podział treści, kolejność rozdziałów, logika wywodu, kompletność tez 

**bibliografia, przypisy, materiał graficzny 

 

Komentarze lub sugestie zmian: 

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ........................... 
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Ocena – część druga 

Merytoryczna ocena artykułu (treść, nowatorskość ujęcia): 

............................................................................................................................... ..............................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Inne uwagi: 

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

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

 

Ocena – część trzecia 

 

 Pracę przyjąć bez zastrzeżeń 

 Pracę przyjąć po korektach*  

 Pracę odrzucić** 

 

*Sugerowane zmiany: 

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............... 

**Uwagi Recenzenta do Autora pracy (udostępnione Autorowi w przypadku odrzucenia 

artykułu): 

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............. 

 

Dane recenzenta (utajnione dla Autorów artykułów) 

 

Imię i nazwisko:   

Tytuł/ stopień naukowy:  

Stanowisko:  

Adres:  

E-mail:  

Telefon:  

 

Podpis:  .......................................         

      

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne. 
Instytut Filologii Polskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 

 


