
Zasady recenzowania artykułów zgłoszonych do półrocznika 

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 

 

 

Do ZIN – Studia Informacyjne przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej 

nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych: 

oryginalne rozprawy i prace badawcze, recenzje oraz sprawozdania z konferencji i innych 

wydarzeń naukowych.    

Wszystkie przesłane artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obustronnej 

anonimowości (double-blind peer review). Zapewnienie anonimowości tekstów 

przekazywanych do recenzji wymaga, aby w tekście artykułu w żadnym miejscu nie była 

umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację autora.  

Każdy artykuł recenzowany jest na podstawie jednolitego formularza przez dwóch 

specjalistów dobranych odpowiednio do jego tematyki. Podstawowymi kryteriami oceny 

artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna, organizacja 

logiczna i forma językowa tekstu. Recenzenci oceniają artykuł według następujących 

kryteriów: 

 

Merytoryczna ocena treści 

1. Czy artykuł prezentuje aktualny stan wiedzy? 

2. Czy temat i/lub jego ujęcie mają charakter nowatorski? 

3. Czy jasno wskazane zostały tezy (cel) artykułu?  

4. Czy wskazana została metoda badawcza?   

5. Czy wybór metody i jej zastosowanie są poprawne?  

6. Czy poprawne są interpretacje i wnioski? 

7. Czy bibliografia załącznikowa jest dobrze dobrana i wykorzystana? 

8. Czy artykuł był wcześniej (wg wiedzy Recenzenta) w całości lub w części opublikowany 
gdzie indziej? 

9. Czy temat jest zgodny z profilem „Zagadnień Informacji Naukowej”?  

 

  



Ocena formy językowej i organizacji tekstu 

1. Czy tytuł jest sformułowany jasno i odpowiada treści? 

2. Czy tekst ma logiczną strukturę?  

3. Czy tekst jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym? 

4. Czy tekst mógłby być bez szkody skrócony?  Jeśli tak, w jakich partiach? 
  

5. Czy materiał ilustracyjny (rysunki, schematy, tabele) jest trafnie dobrany  
i wykorzystany? 

6. Czy bibliografia załącznikowa i odesłania do wykorzystanych materiałów w tekście są 
opracowane zgodnie z zasadami przyjętymi w ZIN?  

7. Czy streszczenie jest opracowane poprawnie? Czy wyodrębniono w nim informacje 
dotyczące tezy / celu artykułu, metod badawczych, uzyskanych wyników i wniosków?  

 

 Każda recenzja zawiera jednoznaczne wskazanie czy tekst rekomendowany jest do 

publikacji w „Zagadnieniach Informacji Naukowej”. 

 O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 10 tygodni od 

otrzymania go przez Redakcję. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty przygotowane 

zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.  

 


