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Część 1: Tylko do wiadomości Redakcji
Part I: Only for the Editors
Imię i nazwisko autora recenzowanego artykułu:
Name and surname of the Author(s) of the paper under review
.......................................................................................................................................................
Tytuł artykułu:
The title of the paper
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, afiliacja, adres recenzenta (w tym adres email):
Name, surname, affiliation of the reviewer as well as his/her contact address
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Yearbook of the Institute of East-Central Europe (YIESW): template for reviewers

Część 2:
Wypełniana przez autora recenzji i udostępniana autorowi recenzowanego tekstu.
Uwaga: przy wypełnianiu NIE należy się tu podpisywać ani podawać własnych danych
osobowych z racji stosowanej przez Redakcję procedury double blind review.
Part II: To be filled in by the reviewer; shared with the Author of the paper under review;
Due to the double blind review procedure, please, make sure not to include any information,
incl. signature, that might offer cues as to the reviewer’s identity.
Tytuł recenzowanego artykułu:
The title of the paper under review:
………………………………………………………………………………………………..
1. Czy recenzowany artykuł wnosi coś nowego o przedmiocie badań?

Does the paper under review contribute, add novelty, expand our knowledge and
understanding of issues specific to the field of research?
A) Tak/yes
B) Nie/no

2. Czy artykuł, pod względem merytorycznym:

Content-wise, the paper (a) does not raise any objections; (b) requires substantial
improvements (if so, what kind of); (c) includes errors that exclude the possibility of its
publication]
A) nie wzbudza zastrzeżeń
B) wymaga istotnych poprawek (a jeśli tak, to jakich)
C) zawiera błędy uniemożliwiające jego publikację

3. Czy tytuł artykułu jest właściwy?

Is the title of paper appropriate, i.e. does it reflect the content of the paper?
A) Tak/yes
B) Nie/no

4. Czy podstawa źródłowa tekstu i wykorzystana literatura przedmiotu nie wzbudzają

zastrzeżeń?
With regard to the resources and literature used, is it diversified and of appropriate
standards and – so – it does not raise any objections?
A) Tak, wzbudzają zastrzeżenia (jakie?)/Yes, they do raise objections (what kind of?)

B) Nie, nie wzbudzają zastrzeżeń/No, they do not raise any objections
5. Inne uwagi dotyczące recenzowanego artykułu:

Other comments concerning the paper under review:
6. Czy, zdaniem autora recenzji, artykuł może być opublikowany w „Roczniku IEŚW”?

In your view, should this paper be published in the quarterly Yearbook of the Institute of
East-Central Europe?
A) Tak/yes
B) Nie/no
C) Tak, po dokonaniu poprawek i zmian/Yes, following revisions

