INSTRUKCIJOS AUTORIAMS
Žurnalo apimtis
Juodosios jūros Mokslinis leidinys akademinio Resea rch turi šešios dalys. Žurnalas publikuoti ing 6 Ti
RES metus leidėjas NVO RAIDCG Pietų Kaukazas MEDIAGROUP. Juodosios jūros mokslinis žurnalas
"Academic Research" publikuoja originalius tyrimo dokumentus ir prašo peržiūros straipsnių anglų kalba, rusų
kalba, gruzinų kalba, ukrainiečių kalba apie pažangą: agronomiją, žemės ūkį, augalininkystę, augalų apsaugą,
augalų molekulinę biologiją ir biotechnologiją dirvožemio mokslas ir augalų mityba, bioenergija ir energetiniai
augalai, drėkinimas, žemės ūkio technologijos, augalų maisto mokslas ir technologijos, miškininkystė ir miško
pramonės produktai. Peržiūros straipsniai priimami tik redakcinės kolegijos kvietimu, ir vis tiek bus taikomi
tokie pat peržiūros procesai, kurių reikia reguliariai pateikti.
Rankraščiai turi būti pagrįsti originaliais tyrimais ir juose turi būti naujų reikšmingų rezultatų. Tyrimai,
kad: 1) tik patvirtina žinomus faktus tik kitose rūšyse arba medžiagose arba surinktose medžiagose iš laukų ar
rinkų; 2) yra tik vietos interesas; 3) yra pagrįsti tyrimais, medžiagų surinkimu ar ekonominiais duomenimis ir
(arba) yra susiję su planavimu ir politika; arba 4) pranešti apie naujus įrašus ir taksonomiją, yra už žurnalo
taikymo srities ribų, todėl paprastai jie nebus svarstomi skelbti.
Pateikimo procesas
Visi rankraščiai turi būti pateikiami elektroniniu būdu per internetą į Pietų Kaukazo MEDIAGROUP
per tinklalapį http://sc-media.org/
Jūs atsiųsite failus elektroniniu paštu gulustanbssjar@gmail.com arba gulustan_bssjar @ mail.ru
Puslapio mokesčiai nėra. Straipsniai priimami publikuoti, suprantant, kad jie nebuvo paskelbti ir nebus
svarstomi paskelbti kitur. Autoriai gali publikuoti rankraštį, kuris jau buvo paskelbtas kitame žurnale. Autorių
teisių paskelbimo forma, kurią galite rasti adresu http://gulustan-bssjar.org/about-1.html žodžiu ir pdf,
autorius turi pasirašyti visų autorių vardu ir kartu su visais pateiktais dokumentais. Daugiau informacijos apie
autorių teises rasite formoje.
Vyriausiasis redaktorius gali atmesti rankraščius be tarpusavio peržiūros, jei jie nesilaiko autorių
nurodymų arba jei jie neatitinka žurnalo taikymo srities. Kai rankraštis buvo priimtas Paskelbimas, ty po to,
kai teisėjo rekomenduojamos pataisos yra baigtos, autoriui nebus leidžiama daryti pakeitimų, kurie yra
nukrypimai nuo rankraščio, kurį redaktorius pritarė.
Prieš publikavimą autoriai visada siunčiami klebono įrodymai pataisoms. Klaidos ar praleidimai,
atsirandantys dėl tam tikro aplaidumo iš mūsų pusės atliekant galutinį spausdinimą, bus ištaisyti klaidų skyriuje
vėlesniame numeryje. Tai neapima klaidų, klaidų, kurias autorius nepakeitė virtuvės įrodyme. Kitų idėjų ar
žodžių naudojimas jų pradinėje formoje arba šiek tiek pasikeitus be tinkamo citavimo laikomas plagija ir nebus
toleruojamas. Net jei pateikiama citata, jei kabutėse nėra žodžių, paimtų tiesiai iš kito autoriaus darbo, autorius
vis dar kaltas dėl plagijavimo.
Rankraščio parengimas
Stilius ir formatas: yra keturių kalbų popieriniai šablonai.
http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ i N anglų, rusų, ukrainiečių, gruzinų. Visose
rankraščio kopijose taip pat turėtų būti eilučių numeriai, prasidedantys nuo 1 kiekviename eilės puslapyje.
Kartu su rėmėjais, kurie nėra gimtoji anglų kalba, rekomenduojama užtikrinti, kad a kolegė laisvai kalba
angliškai arba profesionalus kalbos redaktorius peržiūrėjo savo rankraštį.
Turi būti naudojamos visos kalbos be žargono. Turėtų būti vengiama pakartotinai naudoti ilgus sakinius
ir pasyvųjį balsą. Labai rekomenduojama, kad tekstas būtų vykdomas naudojant rašybos ir gramatikos
programas. Bet britų ar amerikiečių rašyba yra priimtina, bet turi būti nuosekli.

