Як я можу подати статтю до публікації?
Кожен журнал має свій власні вимоги і конкретні інструкції для подання статей до публікації. Ви
можете знайти ці інструкції на внутрішній стороні обкладинки всіх останніх видань, або на головній
сторінці сайту журналу.
Вимоги до рукописів.
Кожен журнал має конкретні інструкції про бажаний формат рукописів. Тим не менш, ми просимо, щоб
автори не відправляли файли Word2007 (. DOCX), бажано забезпечити всі файли в Word2003 або
RTF. Будь ласка, перейдіть на головну сторінку журналу та натисніть на кнопку інструкції для авторів
на бічній панелі.
Я подав статтю до одного з ваших журналів. Чи можете ви сказати мені, коли її опублікують?
Статті, представлені до публікації, мають пройти через процес експертної оцінки. Якщо ви не отримали
повідомлення, що ваша стаття була прийнята, будь ласка, зв'яжіться з редактором журналу, щоб
дізнатися про це.
Якщо стаття була прийнята після першої перевірки, вона передається для подальшого копіювання та
друку. В цьому разі процес від приймання статті до друку може тривати від 4 до 6 тижнів. Після цього
ви отримаєте електронній примірник роздрукованої статті (лист з PDF-версією, або веб-посилання на
PDF. Даний лист може також включати договір авторського права і докладні інструкції про те, що вам
потрібно робити далі. Будь ласка, ретельно дотримуйтесь цих інструкцій. В інакшому випадку
публікація Вашої статті може бути відкладена).
На вас лежить велика відповідальність, щоб остаточно вивірити свою статтю. Незнайдені помилки
можуть з'явитися в опублікованому журналі.
Зауважимо однак, що це не час для перезапису великих розділів вашого тексту. Такі зміни мають бути
обмежені лише виправленням друкарських помилок.
Якщо журнал не публікує статті після першого перегляду редакторів, доведеться почекати, поки
завершиться експертна оцінка. Тому це може зайняти більше часу, перш ніж ви отримаєте примірник
вашої статті для перевірки.
Хто такий коллатор?
Коллатор - це людина, яка координує надходження статей від всіх авторів до конкретного журналу та
гарантує, що вони направляються на подальшу корекцію. Повну контактну інформацію вашого
коллатора будуть представлені в інструкції, котрі ви отримаєте з вашим PDF.
Якщо у вас є лише незначні виправлення, ви можете вказати на них коллатору. Зверніть увагу, що Ви
повинні чітко вказати суть поправок з посиланнями на сторінки і номер рядка.
Ви повинні позначати коригування дуже чітко, щоб не викликати подальших помилок. Використовуйте
спеціально розроблені маркування, позначаючи помилки. Будь ласка, пам'ятайте, що марковані статті
скануються, тому будь-які неясні знаки можуть бути втрачені після сканування і призвести до нових
помилок. Використовуйте лише синій або чорний колір для позначок.
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Приклад маркувань для кінцевого авторського редагування статей.

Прохання не писати виправлення крупними літерами, оскільки це робить неможливим для коллатора
або коректора визначити, які слова повинні починатися з великої літери.
Коли я маю повернути виправлену статтю назад?
Ми зазвичай вимагаємо, щоб поправки були повернуті протягом 2 - 4 робочих днів. Від вас буде
залежати, чи затримується публікація, чи вийде в задані строки.
Я не знайшов жодних помилок. Що мені потрібно зробити?
Якщо ви перевірили свою статтю ретельно і не вважаєте за потрібне робити якісь коригування, будь
ласка, напишіть коллатору і скажіть, що стаття може бути опублікована. Однак, не забудьте повернути
підписаний договір авторського права.
Я отримав статтю до редагування і бачу, що моя стаття уже була змінена. Чому вона змінилася?
Стаття проходить первісне редагування, щоб забезпечити його відповідність стилю журналу, і для
виправлення орфографічних і граматичних помилок. Як правило, зміни не є глобальними і не
стосуються змісту статті. Якщо ви вважаєте, що були внесені зміни, які порушують логічний стрій
статті або заважають донести головну думку, будь ласка, чітко зазначте це при редагуванні.
Скільки коштує розміщення кольорових малюнків та діаграм?
Деякі журнали друкують кольорові малюнки, але автори повинні платити за це. Будь ласка, звертайтесь
до редактора конкретного журналу з даного питання.
Чи зможу я отримати друковану версію моєї статті безкоштовно?
Зазвичай редакція не надає безкоштовні зразки статей. Автор може отримати примірник за зниженою
ціною. Зверніться з цим питанням до конкретного журналу.
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