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DRODZY CZYTELNICY, AUTORZY I RECENZENCI 

Zgodnie z zapowiedzią sygnalizowaną w „Od redakcji” w numerze 2, 2017, 
„Studia Socjologiczne” unowocześniają swój warsztat i wprowadzają panel re-
dakcyjny Editorial System, za pośrednictwem którego realizowany będzie cały 
proces recenzyjny: od złożenia tekstu przez autorów, poprzez recenzje i popraw-
ki, aż do fi nalnej decyzji o druku (lub nie) danego tekstu. 

Poczynając od 1 stycznia 2018, komunikacja na linii  autor – redakcja – 
recenzenci będzie odbywała się wyłącznie za pośrednictwem Editorial Sys-
tem. Tryb postępowania przedstawiony jest w nowej, rozbudowanej i uszczegó-
łowionej, instrukcji dla autorów, zamieszczonej na naszej stronie internetowej 
www.studiasocjologiczne.pl 

Najkrócej mówiąc, aby przesłać artykuł, recenzję czy inny materiał do „Stu-
diów” należy wejść na stronę https://www.editorialsystem.com/stsoc/, zareje-
strować się swoim adresem e-mailowym, podać dowolne hasło (i zapamiętać 
je, gdyż będzie potrzebne przy następnych logowaniach) i wpisać swoje dane 
rejestracyjne (można je zmienić wchodząc na „Twoje konto”). Następnie, w za-
leżności od tego, w jakiej roli występujemy (autora czy recenzenta), klikamy 
„Wyślij artykuł” lub „Twoje recenzje” i postępujemy – krok za krokiem – zgod-
nie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze (i opisanymi na stronie inter-
netowej). Podkreślamy, że niezbędne będzie wypełnienie wszystkich kolejnych 
punktów, gdyż inaczej Editorial System nie wyśle materiału do redakcji. 

Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie nowego systemu jest w początkowym 
okresie uciążliwe dla wszystkich – redaktorów, autorów i recenzentów – i wy-
maga przezwyciężenia dotychczasowej rutyny.  Warto jednak ten trud podjąć, 
gdyż dotychczasowy system wyczerpał swoje możliwości. Publikujemy rocznie 
blisko 60 tekstów (artykułów, esejów, recenzji z książek), a recenzujemy pra-
wie drugie tyle. To oznacza blisko tysiąc – nie przesadzamy – e-maili rocznie 
(większość z załącznikami) wymienianych między autorami, recenzentami i re-
dakcją.  Przejście na Editorial System pozwoli usprawnić i przyspieszyć proces 
recenzyjny i – jesteśmy pewni – przyczyni się do lepszego reagowania „Studiów 
Socjologicznych” na potrzeby środowiska. 
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