Научни часопис: Култура полиса
Web-site: www.kpolisa.com

E-mail: ljubisa@kpolisa.com, milan@kpolisa.com

Главни и одговорни уредник: Проф. др Љубиша Деспотовић
Телефон: 021 842388 ; 0668641007.
•
•
•

Молимо Вас да приложени чланак детаљно прегледате и предложите да ли исти може бити прихваћен за
штампу на основу тачака на које треба да дате своје мишљење.
Молимо Вас приложите Ваше опште коментаре о раду на наредној страници овог обрасца и одредите
предлоге ако их уопште имате, кроз препоруке у одговарајућем одељку, страници или директно на самом
раду.
Рецензентски лист и Ваши коментари биће послати аутору/има анонимно. Молимо Вас да попуњен образац
и Ваше мишљење о раду вратите мејлом најкасније 15 дана након пријема, заједно са рукописом на
електронску адресу .

Наслов рада:
Тип рада:

Оригиналан научни рад
Научна критика, полемика

Прегледни рад

Кратко или претходно саопштење

Монографска студија

Приказ

(предлог за класификацију рада)
ДА

1.

Да ли је тема члaнка у научном пољу часописа?

2.

Да ли су интерпретације и закључци исправно дати?

3.

Да ли је ово нови и оригинални допринос?

4.

Да ли наслов рада јасно и довољно означава његов садржај?

5.

Да ли су презентација, аргументација и дужина задовољавајуће?

6.

Да ли предлажете неке кратке додатке или допуне?

НЕ

Коментар
(навести на другој страни)

7. Да ли предлажете неке корекције у раду или брисање појединих делова?
8.

Да ли су илустрације и табеле неопходне и прихватљиве?

9.

Да ли су фусноте адекватне и да ли су уопште потребне?

10.

Да ли су приложени резимеи на енглеском и српском?

11.

Да ли дате кључне речи и резиме имају информативни карактер?

12.

Да ли су натписи испод слика информативни?

13.

Да ли рад може бити публикован (штампан)?
(а) у непромењеној форми?
(б) са мањим исправкама?

14.

Да ли рад после дораде треба поново разматрати?

15.

Да ли рад препоручујете за штампу?

Свеобухватни научни квалитет рада:
висок

просечан

Име и презиме рецензента:

низак

Датум:

Општи коментар, предлози и препоруке (уколико их имате):

