ავტორებისათვის მითითებები
ჟურნალი
შავი ზღვის სამეცნიერო ჟურნალი აკადემიური Resea rch ექვსი ნაწილები. ჟურნალი აქვეყნებს ing 6 ti mes
წელიწადში გამომცემელი არასამთავრობო RAIDCG სამხრეთ კავკასიაში Mediagroup- ის. აკადემიური კვლევის შავი
ზღვის სამეცნიერო ჟურნალი აქვეყნებს სრულმასშტაბიანი ორიგინალური კვლევის სტატიებს და შუამდგომლობით
განხილულ სტატიებს ინგლისურ ენაზე, რუსულად, ქართულ ენაზე, უკრაინულ სფეროში: აგრონომია, სოფლის
მეურნეობა, მცენარეთა მოშენება, მცენარეთა დაცვა, მცენარეთა მოლეკულური ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგია.
ბიოლოგიური ენერგია და ენერგეტიკული კულტურები, სარწყავი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიები, მცენარეთა
დაფუძნებული სურსათის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების, სატყეო და ტყის მრეწველობის პროდუქცია.
განხილვის სტატიები მხოლოდ სარედაქციო კოლეგიის მოწვევით მიიღება და კვლავაც ექვემდებარება
რეგულარულად წარდგენილ მოთხოვნებს.
ხელნაწერები უნდა ეფუძნებოდეს ორიგინალურ კვლევას და შეიცავს ზოგად მნიშვნელობას. კვლევები,
რომლებიც: 1) მხოლოდ ცნობილი ფაქტები ადასტურებენ მხოლოდ სხვა სახეობებში ან მასალებს ან შეგროვებულ
მასალას სფეროებში ან ბაზრებზე; 2) მხოლოდ ადგილობრივი ინტერესია; 3) ეფუძნება კვლევებს, მასალების
შეგროვებას ან ეკონომიკურ მონაცემებს და / ან დაკავშირებულია დაგეგმვასა და პოლიტიკასთან; ან 4) ახალი
ჩანაწერები და საგადასახადო სისტემა გამოაქვეყნებს ჟურნალის ფარგლებს და ჩვეულებრივ არ განიხილება
გამოცემაში.
წარდგენის პროცესი
ყველა ხელნაწერების წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად, ინტერნეტის საშუალებით სამხრეთ
კავკასიაში Mediagroup- ის მეშვეობით ნახვა http://sc-media.org/
თქვენ გააგზავნით ფაილებს ელ.ფოსტით gulustanbssjar@gmail.com ან gulustan_bssjar @ mail.ru
არ არსებობს გვერდი ბრალდება. ნაშრომები მიიღება გამოცემის შესახებ იმ გაგებით, რომ ისინი არ
გამოქვეყნებულა და სხვა ქვეყნებში პუბლიკაციისთვის არ განიხილება. ავტორებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ
ხელნაწერი, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია სხვა ჟურნალში. საავტორო უფლებების გამოშვების ფორმა, რომელიც
შეიძლება მოიძებნოს http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ სიტყვაში და PDF- ში, ხელს უნდა
აწერდეს შესაბამისი ავტორის სახელით ყველა ავტორის სახელით და უნდა წარმოადგინონ ყველა ფურცელი.
იხილეთ დამატებითი საავტორო დეტალების ფორმა.
ხელნაწერები შეიძლება უარყოფილ იქნეს რედაქტორის უფროსის მიერ, თუ ისინი არ შეესაბამება ავტორთა
ინსტრუქციას ან თუ ისინი ჟურნალის ფარგლებს სცდებიან. მას შემდეგ, რაც ხელნაწერი
მიღებულია გამოქვეყნებისთანავე, ანუ მსაჯულის რეკომენდირებული ვერსიების დასრულების შემდეგ, ავტორი არ
იქნება ნებადართული ცვლილებების შეტანა, რომელიც წარმოადგენს რედაქტორის მიერ მიღებულ ხელნაწერებს.
გამოქვეყნების წინ, გალლის მტკიცებულებები ყოველთვის იგზავნება ავტორებისათვის კორექტირებისთვის.
შეცდომები ან უმოქმედობა, რომელიც გამოწვეულია გარკვეული უგულვებელყოფის გამო, საბოლოო ბეჭდვის დროს,
გამოსწორდება შემდგომ საკითხში არასწორ მონაკვეთში. ეს არ შეიცავს იმ შეცდომებს, რომლებიც გაურკვეველია
ავტორის მიერ გალიაში მტკიცებულების გარეშე. სხვისი იდეების ან სიტყვების გამოყენება მათი თავდაპირველი
ფორმით ან ოდნავ შეიცვალა სათანადო ციტირების გარეშე, პლაგიატში განიხილება და არ გადაიტანს. თუნდაც
ციტირების შემთხვევაშიც კი, თუ ციტატა არ არის განთავსებული სხვა სიტყვებით პირდაპირ სხვა ავტორის
ნაწარმოებიდან, ავტორი კვლავაც დამნაშავეა პლაგიატზე.
ხელნაწერის მომზადება
სტილი და ფორმატი: არსებობს ოთხი ენების ქაღალდის თარგები.
http://sc-media.org/for-authors/preparation-of-manuscript/ ინგლისური, რუსული, უკრაინული, ქართულ ენაზე.
ხელნაწერის ყველა ეგზემპლარს უნდა ჰქონდეს ხაზის ნომრები, დაწყებული 1-ზე ყოველი ზედიზედ გვერდზე.
ავტორები, რომლებიც არ არიან მშობლიურ ინგლისურენოვანი არიან მკაცრად ურჩია, რათა უზრუნველყოს,
რომ კოლეგას ფლობს ინგლისურ ენაზე ან პროფესიულ ენაზე გამოცემულმა რედაქტორმა გადასცა საკუთარი
ხელნაწერი.
ყველა ენა უნდა იყოს გამოყენებული ჟარგონის გარეშე. თავიდან უნდა იქნას აცილებული ხანგრძლივი
სასჯელისა და პასიური ხმის განმეორებითი გამოყენება. მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ ტექსტი იყოს
კომპიუტერის მართლწერის და გრამატიკის პროგრამების მეშვეობით. ან ბრიტანული ან ამერიკული მართლწერა
არის მისაღები, მაგრამ უნდა იყოს თანმიმდევრული.

