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Wstęp 

Tematyka prezentowanego VII tomu „Prac Naukowych Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. Res Politicae” jest różnorodna i mieści się w szeroko 

rozumianych obszarach nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce. Takie połą-
czenie ma wiele zalet, gdyż obszary te stanowią dwie strony podobnych proble-

mów, przedstawionych przez Autorów. Wynika to z faktu, iż zagadnienia zwią-
zane z naukami o bezpieczeństwie i naukami o polityce nawzajem się uzupełnia-

ją, bo przecież polityka bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od sytuacji po-

litycznej. Te spojrzenia na ów związek znajdują odzwierciedlenie w niniejszym 

tomie prac naukowych. 

Autorzy w prezentowanym tomie trafnie ujęli wspomniane obszary nauki. 
Zebrany materiał został starannie pogrupowany z punktu widzenia chronolo-

gicznego. Pierwsza część tomu przedstawia problemy bezpieczeństwa i polityki 

z odległej perspektywy. Tematyka umieszczonych tu artykułów sięga do 1990 
roku, a więc początków okresu transformacji. W drugiej części tomu zaprezen-

towano współczesne zagadnienia związane z naukami o bezpieczeństwie i na-

ukami o polityce.  

Zachęcam Czytelników do zapoznania się z interesującą lekturą.  
 

Jerzy Sielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacje o procedurze recenzowania 

Procedura recenzowania pisma „Res Politicae” odpowiada najnowszym wy-

tycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z grudnia 2011 r.), zgod-

nym z obszarem nauki odpowiadającym profilowi pisma. Za najważniejsze wy-

mogi związane z recenzowaniem tekstów zgłoszonych do Redakcji pisma „Res 
Politicae” uznaje się: 
— powołanie przynajmniej dwóch recenzentów spoza jednostki (w tym przy-

najmniej jednego obcojęzycznego w przypadku konieczności recenzowania 
tekstów w języku obcym); 

— tożsamość recenzentów danej publikacji nie jest ujawniana, natomiast redak-

cja zobowiązuje się regularnie uaktualniać na swojej witrynie internetowej 
listę recenzentów, którzy współpracują z pismem; 

— redakcja zastosowała się także do sugerowanego przez MNiSzW „double-

blind review proces”, zgodnie z którym recenzent i autor pozostają dla siebie 
anonimowi, lub składają deklarację o wzajemnym braku powiązań (osobi-

stych, służbowych i in.) mogących wpłynąć na proces recenzowania; 

— redakcja otrzymuje od recenzenta recenzję w formie pisemnej o jednoznacz-

nej ocenie tekstu (dopuszczenia/niedopuszczenia do publikacji); 

— zasady przyjęcia/odrzucenia publikacji są jawne, dostępne na witrynie inter-

netowej wydawnictwa. 

Powyższe informacje, a także pozostałe szczegółowe zasady recenzowania, 

Autorzy mogą znaleźć w broszurze MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/ 

fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_ 

|210x210.pdf, Warszawa 2011. 

Redakcja pisma „Res Politicae” zastosowała się także do zasad eliminowania 
tzw. „ghostwriting” i „guest authorship”. W związku z tym Autorzy są zobowiązani 
do przedstawienia wkładu poszczególnych wykonawców w przygotowanie publika-

cji (z wyszczególnieniem, który z Autorów jest twórcą koncepcji, metod i in.). Oso-

bą odpowiedzialną za tekst pozostaje Autor, który zgłasza go do publikacji.  
W tym celu Autor składający tekst, poza oświadczeniem dla Wydawnictwa  

o oryginalności tekstu (dostępne na: http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/ 

static/wydawnictwo/druki/oswiadczenie_oryginal.pdf), zobowiązany jest wypeł-
nić także oświadczenie dla Redakcji (dostępne na stronie pisma „Res Politicae”). 
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Ponadto Autor jest zobowiązany do ujawnienia informacji o źródłach finan-

sowania badań, o ile nadesłana do „Res Politicae” praca powstała dzięki finan-

sowaniu nauki (np. grant) lub z udziałem instytucji naukowo-badawczych i in.  

W przypadku dopuszczenia się przez Autora nierzetelności naukowej, Re-

dakcja będzie ujawniać informacje o tym oraz podawać do wiadomości instytu-

cjom afiliacyjnym Autora.  

Redakcja „Res Politicae” 


