Ajakirjade ulatus
Musta mere Scientific Journal of Academic Resea rch koosneb kuuest osast. Ajakirjas avaldama se 6 ti mes aastaga
kirjastaja MTÜ RAIDCG Lõuna-Kaukaasia Mediagroup. Must Meri akadeemiliste uuringute teaduslik ajakiri avaldab
täispika originaalseid uurimistöid ja küsib ülevaate artikleid inglise keeles, vene keeles, gruusia keeles, ukraina keeles
edusammude kohta: agronoomia, põllumajandus, taime aretamine, taimekaitse, taime molekulaarbioloogia ja biotehnoloogia
, pinnaseteadus ja taimetoitumine, bioenergia- ja energiakultuurid, niisutamine, põllumajandustehnika, taimne
toiduaineteadus ja -tehnoloogia, metsandus ja metsatööstuse tooted. Ülevaate artiklid võetakse vastu ainult
toimetuskolleegiumi kutsel ja nende suhtes kehtib sama ülevaatamise kord, mis on nõutav regulaarsete märkuste esitamisel.
Käsikirjad peavad põhinema algsel uuringul ja sisaldama uudseid üldist tähendusi. Uuringud, mis: 1) lihtsalt
kinnitavad teadaolevaid fakte ainult mõnes teises liikmes või materjalides või kogutud materjalidest põllult või turult; 2) on
ainult kohalikud huvid;
3) põhinevad uuringutel, materjalide kogumisel või majandusandmetel ja / või on seotud planeerimise ja poliitikaga; või 4)
uute aruannete ja taksonoomiaaruannete esitamine väljaspool ajakirja väljaehitust ja seda ei võeta tavaliselt avaldamiseks
arvesse.
Esitamise protsess
Kõik käsikirjad tuleb esitada elektrooniliselt interneti kaudu Lõuna-Kaukaasia Mediagroup veebisaidi
kaudu http://sc-media.org/
Saate faile saata e-postiga gulustanbssjar@gmail.com või gulustan_bssjar @ mail.ru
Lehekülje tasusid pole. Dokumendid on avaldamiseks vastuvõetavad eeldusel, et neid ei ole avaldatud ja neid ei
kavatseta avaldada mujal. Autorid võivad avaldada käsikirja, mis on juba avaldatud teises ajakirjas. Autoriõiguse
avaldamise vorm, mille leiate aadressilt http://gulustan-bssjar.org/about-1.html sõnas ja pdf-is, peab olema allkirjastatud
vastavate autorite poolt kõigi autorite nimel ja peab olema lisatud kõigile esitatud dokumentidele. Palun vaadake täiendavate
autoriõiguse andmete vormi.
Peaökogu peasekretär võib käskkirju tagasi lükata, kui nad ei järgi autorite juhiseid või kui need ei kuulu ajakirja
raamidesse. Pärast käsikirja vastuvõtmist avaldamine, st pärast kohtuniku soovitatud muudatuste tegemist on autoril
lubatud teha muudatusi, mis on redaktsioonis aktsepteeritud käsikirjalistest kõrvalekaldest.
Enne avaldamist saadetakse autoritele korrektsioonide jaoks alati kaleidokumendid. Vead või puudused, mis
ilmnevad viimase aja trükkimise käigus meie hooletuse tõttu, parandatakse hilisemas väljaandes vigade osas. See ei sisalda
neid vigu, mis autor ei parandanud kambüüside tõendamisel. Keelatud ideede või sõnade kasutamine nende esialgses vormis
või pisut muudatus ilma nõuetekohase tsitaadita loetakse plagiaadiks ja seda ei lubata. Isegi kui tsitaat on antud, kui
jutumärgid ei asetata otse teise autori töö otse sõna otse, on autor ikkagi süüdi plagiaadist.
Käsikirja ettevalmistamine
Stiil ja formaat: on olemas neli paberimalli.
http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ i n inglise, vene, ukraina, gruusia. Kõik käsikirjalised koopiad
peaksid sisaldama ka rea numbreid, mis algavad iga järgneva lehega 1-st. Kaasautorid, kes ei ole inglise keelt emakeelena,
soovitavad tungivalt, et a kolleegiga vabalt inglise keeles või professionaalse keele toimetaja on läbi vaadanud oma
käsikirja.
Kasutada tuleks kõiki keelelisi sõnavaraid. Pika lause ja passiivse hääle korduvat kasutamist tuleks vältida.
Tungivalt soovitatakse teksti läbida arvuti õigekirja ja grammatikaprogrammid. Või inglise või saksa keele kirjapilt on
vastuvõetav, kuid peab olema järjepidev.

