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Procedures and timeline of the editorial process [in Belarusian]: 
Тэрміны і працэдура выдавецкага працэсу

Тэксты аўтараў прымаюцца на рэдакцыйны разгляд пастаянна. Мы 
імкнёмся захаваць высокі змястоўны ўзровень друкавання публікуемых 
артыкулаў дзеля гэтага тэксты падвяргаюцца функцыянальнай, шматуз- 
роўневай працэдуры рэцэнзавання (унутраная ацэнка даецца тэматычнымі 
рэдактарамі часопіса, знешняя ацэнка даецца незалежнымі знешнімі 
рэцэнзентамі). Працэдура выдавецкага працэсу рэдакцыйнай калегіі 
«Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and 
Education» складаецца з трох чарговых этапаў

Па-першае -  этап выбару (рашэнне на выданне ТАК/НЕ), у выпадку 
станоўчага ўступнага папярэдняга рашэння (ТАК) ёсць магчымасць дапра- 
цаваць (напрыклад, з моўнага боку) выбраны тэкст, гэта папярэдняе рашэнне 
выдавецтва (ТАК/НЕ) перадаецца аўтару на працягу каля 1 месяца са дня 
паступлення тэкста ў рэдакцыю. Гэта істотнае для аўтара рашэнне аб дапу- 
шчэнні тэкста да знешняга працэсу рэцэнзавання (ТАК) або аб адхіленні 
тэкста па прычыне фармальных недахопаў (НЕ). Таксама ў першым этапе 
ацэньваецца адпаведнасць публікацыі крытэрыям профілю часопіса і патра- 
баванням тэхнічных (фармальных) стандартаў Пасля азнаямлення з прапа- 
наваным аўтарсюм тэкстам (артикулам) тэматычныя рэдактары рэкамен- 
дуюць галоўнаму рэдактару тэкст да друку (рашэнне ТАК) або да адхілення 
(рашэнне НЕ).

Па-другое -  у наступным этапе рэцэнзавання дапушчаны тэкст па
сля зашыфроўк дасылаецца ў якасці ананімнага незалежнаму (першаму) 
знешняму рэцэнзенту (спецыялісту ў дадзенай галіне). На працягу трох ме- 
сяцаў аўтар тэксту атрымлівае канчатковае рашэнне адносна прапанаванага 
тэксту. Негатыўнае рашэнне (НЕ) -  у выпадку адхілення тэксту рэдакцыяй -  
змяшчае кароткі, схематычны, сутнасны і фармальны аналіз тэксту (па- 
значэнне слабых бакоў і рэдакцыйнае абгрунтаванне). Станоўчае рашэнне 
(ТАК) -  у выпадку прыняцця рэдакцыяй тэксту -  змяшчае, у сваю чаргу, 
кароткі, схематычны, сутнасны і фармальны аналіз тэксту (пазначэнне мо- 
цных бакоў прапановы магчымых змен і паправак). У перадачы рэпэнзіі 
пасрэднікам з’яўляецца галоўны рэдактар, да якога аўтары могуць звяртацца 
з пытаннямі, сумненнямі, прапановамі, пажаданнямі, просьбамі (e-mail:
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marek.mariusz.tylko[at]uj.edu.pl або mlrek.mшiusz.ťyťko[at]gmail.com [at] = @). 
Аўтар тэксту мае права адрэагаваць на заўвагі знешняга рэцэнзента, а такса
ма перадаць (калі патрэба) мадыфікаваную (новую) версію свайго тэксту

Па-трэцяе -  у трэцім этапе дапушчаны і адрэдагаваны тэкст аўтара 
становіцца інтэгральнай часткай прапанаванага рэдкалегіяй асобнага нумару 
часопіса «Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, 
Culture and Education». У трэцім этапе ацэнкі зместу цэлага нумару істотную 
функцыю выконвае другі знешні рэцэнзент -  агульны рэцэнзент цэлага ну- 
мару часопіса, які ацэньвае кожны нумар часопіса як інтэгральнае адзінства. 
Магчымыя прапановы знешняга рэцэнзента ў трэцім этапе атрымліваюць 
усе аўтары, тэксты якіх былі дапушчаны і увайшлі ў дадзены нумар часопіса. 
Аўтары павінны адрэагаваць на прапановы (прыняць або адхіліць іх), што 
з’яўляецца ўмовай апублікавання тэксту ў дадзеным нумары.

Трохэтапная працэдура выдавецкага працэсу, знешняе рэцэнзаван- 
не мае сваёй мэтай зместавае, фармальнае, моўнае і стылістычнае паляпшэн- 
не кожнага з тэкстаў, а таксама стварэнне кожнага нумару часопіса як ін- 
тэгральнага адзінства.

Працэсу сляпога знешняга (ананімнага) рэцэнзавання (double-blind 
review process) падвяргаюцца дасланыя ў рэдакцыю часопіса а) навуковыя 
працы (тэксіы з аб’ёмам больш за адзін выдавецкі аркуш прымаюцца вельмі 
рэдка), б) навуковыя артыкулы (каля 0,5-1 выдавецкага аркуша з’яўляюцца 
найбольш пажаданымі), в) навуковыя паведамленн (каля 0,25-0,5 выдавец- 
кага аркуша, але звычайна каля 0,5 выдавецкага аркуша), г) справаздачы з 
навуковых даследаванняў (менш за 0,25 выдавецкага аркуша).

Працэсу знешняга рэцэнзавання не падвяргаюцца: а) уступы (словы 
ад рэдкалегіі, звычайна да 0,25 выдавецкага аркуша); б) рэцэнзіі на наву
ковыя кнігі або іншыя творы (тэкст да 0,25 выдавецкага аркуша); г) біб- 
ліяграфіі; д) матэрыялы, якія паслужылі крыніцай; е) іншыя матэрыялы. 
«Выдавецкі аркуш» азначае лічбу 39600 знакаў тэксту, г. зн. 22 старонкі ўна- 
рмаванага тэксту (22 старонкі x 30 радкоў x 60 знакаў у радку, улічваючы ўсе 
знакі ва ўам тэксце, разам з прабеламі ў асноўным тэксце, спасылкамі, біб- 
ліяграфіяй, summary-рэзюмэ і ключавымі словамі).

Прозвішчы аўтараў, тэксты якіх вылучаюцца асабліва высокім уз- 
роўнем, рэдакцыя анансуе на першай старонцы вокладкі (на галоўнай ста- 
ронцы часопіса). http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Марэк Марыюш Тытко 
[Галоўны рэдактар]
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