……………………………………………..

………..., dnia ………………………

Redaktor naukowy
wydział/jednostka ……………………………
telefon ………………………………………..
e-mail ………………………………………..

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tytuł

dzieła:

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

1. Redaktor naukowy imieniu swoim i Autorów (zgodnie z Umową Wydawniczą) wyraża zgodę
na udostępnianie książki wraz z jej metadanymi (informacje o książce i autorach) w bazach i na
platformach elektronicznych upowszechniających treści naukowe. W wypadku udostępnienia
pracy w otwartym dostępie (Open Access) Redaktor w imieniu swoim i Autorów wyraża zgodę
na udostępnienie jej na licencji Creative Commons wybranej przez Wydawnictwo Naukowe
UKSW.
2. Złożenie podpisu na Oświadczeniu jest równoznaczne ze zgodą na wydanie publikacji oraz
z oświadczeniem Redaktora naukowego o oryginalności pracy i nieograniczonych w żaden
sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy
również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.).
3. Złożenie podpisu na Oświadczeniu oznacza deklarację Redaktora naukowego, że jeżeli ostateczna
wersja maszynopisu, uwzględniająca poprawki sugerowane przez recenzentów, przekroczy objętość
podaną w Zgłoszeniu, zagwarantuje on dodatkowe środki finansowe na pokrycie całkowitych kosztów
wydania publikacji.
4. Redaktor naukowy zobowiązuje się czynnie uczestniczyć w przedsięwziętych przez Wydawcę
działaniach promocyjnych oraz przekazać Wydawcy propozycje osób/instytucji/czasopism, które
powinny otrzymać informacje dot. książki.
5. Redaktor naukowy wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na publikowanie fragmentów książki
na stronie Wydawnictwa Naukowego UKSW oraz udostępnianie tych fragmentów innym
portalom i księgarniom internetowym w celach promocyjnych.
6. Składając w Wydawnictwie ostateczną wersję publikacji, Redaktor naukowy dołącza do niej
niniejsze Oświadczenie.

………….……………………..
Podpis Redaktora naukowego
*Niepotrzebne skreślić.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA REDAKTORA NAUKOWEGO PRACY ZBIOROWEJ
Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa
KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnych recenzjach poprawkami
Redaktor naukowy:
•

przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego
elementy składowe, a także sposób redagowania przypisów i bibliografii

•

dostarcza do Wydawnictwa umowy z Autorami poszczególnych tekstów w
publikacji
(plik do pobrania na stronie Wydawnictwa w zakładce DLA AUTORÓW)

•

weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia
nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o
jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów,
aneksów i streszczeń)

•

przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i (jeśli
taki jest wymóg serii) streszczenia obcojęzyczne lub abstrakty w jęz. angielskim do
każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji
elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów)

•

przygotowuje notki informacyjne o książce i autorach

•

podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem językowym prowadzącym
książkę
w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między Autorami artykułów a Wydawnictwem,
rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.
Redaktor naukowy zobowiązany jest do przekazania autorom tekstów do korekty
autorskie

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości:

….………………………………………………
Podpis Redaktora naukowego

*Niepotrzebne skreślić.

