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Sprawozdanie z działalności redaktora naczelnego  
„Studiów Ełckich” – ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza  

za lata 2006-2009 

2006 
1.  Zmiana tytułu pisma z „Ełckich Studiów Teologicznych” na „Stu-

dia Ełckie”.  
2.  Zarejestrowanie pisma w BN i wystąpienie o przydział numerów 

ISSN.  
3.  Ustalenie kwestii wydawcy pisma. W tym celu redaktor naczelny 

przedstawił JE Biskupowi Ełckiemu Jerzemu Mazurowi projekt powołanie 
wydawnictwa diecezjalnego, które obejmowałoby także wydawanie „Stu-
diów Ełckich”. Po zaakceptowaniu przez ks. biskupa konceptu powstało 
Diecezjalne Wydawnictwo Adalbertinum, które niespełna rok później włą-
czono w zakres działalności Centrum Oświatowo-Dydaktycznego w Ełku. 

4.  Zmiana szaty graficznej pisma (np. okładka, strona tytułowa, lo-
go). 

5.  Zmiana formuły wydawniczej pisma (np. wprowadzono podział 
na działy: Filologia, Filozofia, Historia, Komunikacja Społeczna, Materiały, 
Prawo, Teologia, Varia, Sprawozdania, Recenzje i omówienia). 

6.  Wprowadzenie zasady streszczeń obcojęzycznych do każdego 
z artykułów. 

7.  Opracowanie ujednoliconych założeń metodologicznych pisma. 
8.  Zaprojektowanie i utworzenie logo wydawnictwa (św. Wojciech). 
9.  Wprowadzenie zasady korekty autorskiej. 
10.  Zebranie materiału i opracowanie kolejnego tomu rocznika. 
11.  Nadzór nad składem pisma. 
12.  Zaopatrzenie wydawanego tomu w dwie recenzje samodzielnych 

pracowników naukowych (ks. prof. dra hab. Józefa Marcelego Dołęgi 
i ks. prof. dra hab. Jana Walkusza). 

13.  Pozyskiwanie środków finansowych na wydawanie „Studiów 
Ełckich”. 
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14.  Korekta pisma. 
15.  Nadzór nad procesem drukowania. 
16.  Wydanie 8 tomu „Studiów Ełckich”. 
17.  Wysłanie obowiązkowych egzemplarzy pisma do ośrodków 

wskazanych przez BN oraz do autorów. 
18.  Przygotowanie sprawozdania, bilansu i budżetu. 

2007 
1.  Wprowadzenie zasady recenzowania każdego artykułu w „Stu-

diach Ełckich” przez zewnętrznego recenzenta – samodzielnego pracownika 
naukowego z danej dyscypliny naukowej oraz dodatkowo przez recenzenta 
wyznaczonego przez redaktora naczelnego.  

2.  Opracowanie formularza recenzji. 
3.  Wystąpienie do Urzędu Miasta w Ełku o dofinansowanie „Stu-

diów Ełckich”. 
4.  Dalsze prace – podobne jak w roku 2006 (zebranie i opracowanie 

materiału, skład pisma, przeprowadzenie korekty, nadzór nad procesem 
drukowania, troska o środki finansowe, wydanie 9 tomu „Studiów Ełckich”, 
wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych, przygotowanie sprawozdania, 
bilansu i budżetu itp.).  

2008 
1.  Utworzenie strony internetowej pisma: http://studiaelckie.kuria. 

elk.pl/. 
2.  Umieszczenie na stronie m.in. spisu treści, streszczeń obcojęzycz-

nych, wybranych artykułów ze wszystkich ukazujących się dotychczas to-
mów. 

3.  Dalsze prace – jak w roku 2006 i 2007 (zebranie i opracowanie 
materiału, skład pisma, przeprowadzenie korekty, nadzór nad procesem 
drukowania, troska o środki finansowe, wydanie 10 tomu „Studiów Ełc-
kich”, wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych, przygotowanie sprawozda-
nia, bilansu i budżetu itp.). 

2009 
1.  Przygotowanie i wysłanie wniosku (ze stosowną dokumentacją) 

o przyznanie punktacji dla pism naukowych, zakończone przyznaniem 
4 punktów. 
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2.  Rozszerzenie oferty strony internetowej „Studiów Ełckich” m.in. 
o materiały do pobrania.  

3.  Kontynuacja prac z lat 2006-2008 (zebranie i opracowanie mate-
riału, skład pisma, przeprowadzenie korekty, nadzór nad drukowaniem, 
troska o środki finansowe, wydanie 11 tomu „Studiów Ełckich”, wysyłanie 
egzemplarzy obowiązkowych, przygotowanie sprawozdania, bilansu i bu-
dżetu itp.). 

Ks. Wojciech Guzewicz 
 


