Polityka wydawnicza
Przestrzeń Społeczna (Social Space) publikuje wysokiej jakości oryginalne teksty teoretyczne i metodologiczne oraz silnie osadzone teoretycznie prace empiryczne z dziedziny
nauk społecznych i humanistycznych. Obecnie czasopismo ukazuje się dwa razy w roku.
Polityka wydawnicza czasopisma opiera się na założeniu, że zasadnicze znaczenia dla
skutecznej praktyki mają dobre teorie, solidne metodologie, żywa dyskusja i rzetelna krytyka naukowa. Przyjmujemy do publikacji zarówno teksty ilościowe, jak i jakościowe,
oparte na metodologii pozytywistycznej lub humanistycznej, jeśli spełniają one wysokie
wymogi anonimowych recenzji naukowych oraz przy założeniu, że nadesłane teksty nie
są złożone do publikacji gdzie indziej.
Przygotowując tekst do przesłania do PS/SS, Autor nie powinien przedstawiać bezkrytycznie wyczerpującej syntezy badań, lecz skoncentrować się na najbardziej obiecujących tendencjach i propozycjach badawczych. Zalecamy przegląd jak najszerszego, tj. nie
tylko anglosaskiego, spektrum badań oraz uwzględnienie istotności zbieżnych lub równoległych propozycji badawczych w innych dziedzinach. Gdzie tylko możliwe, należy
wskazywać związki międzydyscyplinarne i oceniać szerszą intelektualnie doniosłość argumentów Autora oraz badań, do których się on odwołuje.
Przestrzeń Społeczna (Social Space) jest czasopismem wydawanym niekomercyjnie.
Obejmuje to:
-

dystrybucję przez internet;

-

darmowy dostęp przez internet do wszystkich publikowanych tekstów;

-

wykorzystanie całego potencjału mediów elektronicznych: kolorowych ilustracji i
materiałów uzupełniających (zbiorów danych, filmów, wizualizacji animowanej
itp.) bez dodatkowych opłat, efektywnych odwołań do informacji merytorycznych
itd.

-

respektowanie praw autorskich;

-

publikację wysokiej jakości recenzowanych tekstów jako rezultatu procesu wydawniczego opartego na anonimowych recenzjach i interaktywnej dyskusji publicznej.

Redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo zamiany plików PDF z przyczyn czysto technicznych, np. uszkodzonego pliku lub niewłaściwego dostępu do bibliografii.
W żadnych jednak okolicznościach nie będą dokonywane zmiany treści po korekcie autorskiej.
Przed nadesłaniem tekstu do redakcji proszę dokładnie przeczytać instrukcję dla
Autorów i dostosować się do wszystkich jej wymogów. Nadesłane teksty niezgodne
z tymi wymogami będą zwracane.
Przesyłając tekst do redakcji, Autorzy oświadczają, że:
-

są upoważnieni przez współautorów do podjęcia niniejszych zobowiązań;

-

odnośna praca nie była wcześniej publikowana (z wyjątkiem abstraktu, referatu,
materiału dyskusyjnego, części wykładu lub pracy na stopień), nie została przesłana do publikacji do innej redakcji, a odnośna publikacja została zaaprobowana
przez wszystkich jej autorów oraz wyraźnie lub domyślnie przez władze instytutu,
w którym pracę tę wykonano, jeśli akceptacja taka jest konieczna;

-

zachowują prawo reprodukcji materiałów, które były publikowane gdzie indziej
lub do których kto inny ma prawa autorskie;

-

zgadzają się postępować w myśl umowy o licencji i prawach autorskich.

2

