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Journal of Urban Ethnology jest pismem
otwartym dla badaczy miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów
kultury miasta. Na łamach JUE zamieszczamy
teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym,
empirycznym. Drukujemy artykuły, które jeszcze nie były publikowane.

The Journal of Urban Ethnology is a periodical
addressed to the researchers of urban culture
with regard to both its theoretical and methodological dimension and the detailed analysis
of various aspects of urban culture. The JUE
publishes theoretical, methodological, analytical, comparative and empirical texts. Articles
published in the JUE have not been published
elsewhere.

Redakcja wstępnie kwalifikuje artykuły pod
względem ich zgodności z profilem tematycznym i z wymogami formalnymi pisma oraz
z zasadami stawianymi publikacjom naukowym. Następnie kieruje je do recenzentów
zewnętrznych. W procesie recenzowania obowiązuje zasada double-blind review oznaczająca, że autorzy i recenzenci nie znają swych
tożsamości; w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów. Recenzji podlega koncepcja pracy (wybór tematu, założenia), metodologia (wybór metody, jej zastosowanie), narracja
(jasność wywodu, styl wypowiedzi), redakcja
tekstu (adekwatność tytułu, podział tekstu na
części, adekwatność przypisów). Recenzent
w formie pisemnej określa warunki dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
W przypadku uwag autor zobowiązany jest do
ustosunkowania się do nich.
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu bądź
jego odrzuceniu podejmuje redakcja, kierując
się opiniami recenzentów i odpowiedziami autorów. W przypadkach kontrowersyjnych redakcja może powołać dodatkowego recenzenta.
Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja
nie odsyła.

The Board of Editors makes a preliminary selection of articles in relation to their conformity with the thematic profile and the formal
requirements of the periodical and with the
standards of scholarly publication. Subsequ
ently the articles are forwarded to outside
reviewers. The process of reviewing texts submitted to JUE follows the double-blind review
rule, i.e. the identities of the authors are unknown to the reviewers and vice-versa; in other
cases, the reviewer signs a statement on the
absence of a conflict of interests. The reviewed
aspects are: the concept of the study (choice of
topic, assumptions), its methodology (selection
and application of the method of analysis), the
narration (clarity of argumentation, appropriateness of style) and editorial correctness (suitable title, division into subsections, footnotes).
The reviewer submits his/her opinion in writing, stating the reasons for the article’s rejection or the conditions that must be met for it
to be accepted for publication. The author is
requested to comment on the reviewer’s remarks. The final decision on the acceptance/
rejection of the text is taken by the Board of
Editors based on the reviewers’ opinions and
the author’s comments. If a controversy arises,
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru,
skracania i redagowania tekstów.

the Board of Editors may appoint another reviewer. Rejected materials are not returned.

Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji,
przy czym główną odpowiedzialność ponosi
autor zgłaszający tekst. W razie stwierdzenia
przypadków nierzetelności naukowej, polegającej na nieujawnieniu wkładu innych osób
w powstanie publikacji (ghostwriting) bądź
wskazaniu jako współautorów osób, których
wkład w powstanie publikacji był znikomy lub
w ogóle nie miał miejsca (guest authorship), redakcja ma obowiązek powiadomienia o tym
naruszeniu zasad etyki środowisko naukowe.

The Board of Editors reserves the right to select, abridge and edit the submitted texts.

Journal of Urban Ethnology jest rocznikiem,
wydawanym w wersji papierowej. Autorom
publikującym na łamach Journal of Urban
Ethnology nie są wypłacane honoraria, otrzymują natomiast po jednym egzemplarzu autorskim tego numeru czasopisma, w którym
znajduje się ich artykuł.

The Journal of Urban Ethnology is a yearly
published in the paper form. Publication of an
article in JUE is unpaid, but the author is entitled to one free copy of the issue containing
their article.

Pełne treści archiwalnych numerów JUE dostępne on-line:
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=75042
&tab=3
Szczegółowe informacje dla autorów podane
są na stronie internetowej:
www.iaepan.edu.pl/journal.html

The authors are obliged to disclose the participation of third parties in the creation of the
text; the responsibility for complying with this
duty rests chiefly with the author submitting
the text. If the lack of scholarly diligence in the
form of ghostwriting or guest authorship is detected, the Board of Editors is obliged to apprise the academic milieu of this infringement
of professional ethics.

Full texts of archival volumes of the JUE are
available online:
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=75042
&tab=3
Detailed information for the authors can be
found at the website:
www.iaepan.edu.pl/journal.html

