FAQ
1. Opłaty publikacyjne
Nie mamy konkretnego cennika. Dlaczego? Do każdej propozycji współpracy
podchodzimy indywidualnie. Dokładamy wszelkie starania, aby zaproponować
najkorzystniejsze warunki do indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Jaki jest czas oczekiwania na publikację?
Czas oczekiwania na publikacje (w przypadku kiedy autor/ redaktor wywiąże się ze
wszystkich umówionych formalności – szczegóły w zakładce Zasady etyki i proces
recenzowania) to czas ok. 30 dni. W przypadku rozdziału w monografii wieloautorskiej
publikowanej z inicjatywy WN ArchaeGraph to ok. 6 miesięcy.
3. Czy publikacje są punktowane?
Publikacje są punktowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,
Dz. U. z dnia 28.02.2019 r., poz. 392.
4. Nie znalazłem was w wykazie
naukowych MNiSW Dlaczego?

wydawców

monografii

Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph nie ma w wykazie wydawców MNiSW.
Zgodnie z powyższym (pyt. 3) prace publikowane w WNA są oczywiście punktowane,
ale samo wydawnictwo jest „spoza wykazu
<< Stan na 04 września 2019 r. Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph dokona
wszystkich starań o znalezienie się w wykazie wydawców>>
5. Czy monografia zostanie opublikowana tylko w formacie
ebook, czy również w wersji drukowanej?
Książka w formie elektronicznej jest wersją pierwotną. W przypadku Monografii
jednego autora jest to jeden plik, a w przypadku publikacji rozdziału w monografii
wieloautorskiej to dwa pliki – plik całościowy i wyodrębniony tekst autora. Druk
książek zależy od prośby autora (monografia jednego autora). W przypadku monografii
wieloautorskich każdy publikujący otrzymuje egzemplarz autorski drukowanej książki.

6. Jaki jest minimalny nakład? Podnosi to koszty?
Jeśli autor zdecyduje się na druk (a tak przeważnie tak się dzieje) to minimalnym
nakładem 5 egz. Wynika to z obowiązku przekazania tzw. Egzemplarza obowiązkowego
uprawnionym bibliotekom. Reszta nakładu trafia do Autora.
7. Jaki jest czas na przesłanie tekstu do monografii zbiorowej
po akceptacji zgłoszenia ze strony redakcji?
Recenzja zlecona przez Wydawnictwo – 1 miesiąc.
8. Kiedy następuje rozliczenie i zawiązanie umowy?
Podpisanie umowy wydawniczej i przesłanie należności za publikacje następuje
w finalnym etapie prac redakcyjnych.
9. Dlaczego
publikacje
nie
są
darmowe?
czasopisma/Wydawnictwa nie pobierają opłat.

Inne

Nie pobierają opłat, bo koszty publikacji są finansowane z zewnętrznych źródeł i
komercyjnej dystrybucji. Autorzy ponoszą koszty prac redakcyjnych i druku ustalone
pomiędzy stronami z góry. Uczulamy jednak, że fakt istnienia wpłaty publikacyjnej nie
jest gwarantem jej wydania. Kierujemy się konkretnymi zasadami etyki i recenzji– patrz
zakładka Zasady etyki i proces recenzowania.
10. Gdzie mogę kupić książkę w formie drukowanej?
Książkę można zamówić za pośrednictwem mailowym, ale uwaga - książki są
sprzedawane tylko instytucjom i bibliotekom w kosztach druku i przesyłki.
Wydawnictwo nie czerpie dodatkowych korzyści z takiej sprzedaży, a taka działalność
ma charakter jedynie dystrybucyjny wydanych pozycji.
11. Staram się o finansowanie publikacji przez uczelnie lub
inną instytucję i Potrzebuję faktury.
Oczywiście, na życzenie autora wystawimy fakturę na Uniwersytet lub inną instytucję,
która finansuje publikacje.
12. Co się dzieje z moim tekstem przesłanym w celu dokładnej
wyceny i danymi teleadresowymi?
Materiały, które zostały nam przesłane w celu dokładnej wyceny publikacji nie są
zachowywane. Z momentem decyzji o rezygnacji (bądź niezdecydowania)
z opublikowania przesłanych materiałów są one usuwane z naszych nośników danych.
Natomiast dane teleadresowe są wykorzystywane tylko w celu przesłania zamówionych
książek. Żadne dane, oprócz imienia i nazwiska oraz afiliacji autora, nie są
magazynowane, ale są publicznie dostępne w książce w formie tradycyjnej
i elektronicznej. Te same dane znajdują się na umowa licencyjnych. Na adresy mailowe,
które się Państwo z nami kontaktują nie wysyłamy, żadnych ofert handlowych i nie
udostępniamy ich innym podmiotom.

