Zasady pracy w Ilcusianie
Czasopismo Ilcusiana zarejestrowane zostało w Sądzie Okręgowym w Krakowie 7 października
2009 roku na podstawie postanowienia - Sygn. akt Ns. Rej. Pr 119/09

I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. Pismo o charakterze historyczno–kulturalno–społecznym.
2. Potrzeba publikowania tekstów dotyczących historii Ziemi Olkuskiej.
3. Ukształtowanie poczucia własnej tożsamości.
4. Kultywowanie tradycji i osiągnięć Ziemi Olkuskiej.
5. Stworzenie płaszczyzny współpracy osób zajmujących się historią naszego regionu.
6. Zachęcanie nowych osób do zajęcia się badaniem i opisywaniem lokalnej historii i kultury.

II WYDAWCA
1. Wydawcą półrocznika Ilcusiana jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu,
z siedzibą w Olkuszu przy ulicy Fr. Nullo 29b.
2. Wydawca zajmuje się organizacją i finansowaniem wydawania półrocznika Ilcusiana.
3. Wydawca podejmuje decyzje dotyczące: wielkości nakładu, terminu wydania i ceny czasopisma
oraz wydawania dodatkowych numerów.
4. Wydawca dysponuje finansami, prowadzi związaną z tym dokumentację.
5. Może określać taryfikator ogłoszeń reklamowych.
6. Wydawca określa wysokość honorarium za teksty publikowane na łamach Ilcusian.
7. Ustala plan pracy Redakcji w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym.

III REDAKCJA
Redakcję tworzą Redaktor Naczelny i Zespół Redakcyjny.
Redaktor Naczelny
1. Przestrzega wewnętrznych regulacji wydawcy.
2. Redaktor Naczelny kieruje redakcją i odpowiada za treść materiałów przez nią przygotowywanych.
3. Dokonuje wyboru i zatwierdza materiały do druku do każdego numeru czasopisma .
4. Wykonuje we współpracy z zespołem redakcyjnym korekty.
5. Dba o realizację założeń programowych czasopisma.

Zespół Redakcyjny
1. Zastrzega sobie prawo do zmian w tekście dostarczonym przez autora zgodnie z zawartą
umową/oświadczeniem.
2. Wyznaczony pracownik zespołu
a) przyjmuje materiały przeznaczone do publikacji od autorów.
b) Koordynuje prace związane z korektą autorską.
c) Na wniosek wydawcy zwołuje zebrania Kolegium Redakcyjnego w porozumieniu z
Redaktorem Naczelnym.
3. Wykonuje korektę językową i graficzną.

IV RADA PROGRAMOWA
1. Przy redakcji czasopisma Ilcusiana działa Rada Programowa jako organ opiniodawczo – doradczy
Redaktora Naczelnego.

V KOLEGIUM REDAKCYJNE
1. Kolegium Redakcyjne to zespół składający się z: wydawcy - Dyrektora Biblioteki lub jego
pełnomocnika, Rady Programowej oraz Redaktora Naczelnego, którzy wspólnie opracowują kształt
wydawnictwa, rozstrzygają o jego zawartości - na zebraniach, naradach.
2. Celem Kolegium Redakcyjnego jest wypracowywanie coraz wyższych standardów czasopisma.

V. ZASADY PUBLIKACJI MATERIAŁÓW REDAKCYJNYCH
1. Autor może otrzymać honorarium za artykuł zgodnie z wysokością ustaloną przez wydawcę.
2. Autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski tego numeru w którym publikowany był artykuł.
3. Przekazanie materiału przez autora do Redakcji nie jest jednoznaczne z obowiązkowym
opublikowaniem go w czasopiśmie.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydawca oraz Redakcja odpowiadają za ochronę danych osobowych.

