РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ
Списанието "Русистика без граници" не търпи академични нарушения, като
например дублиране на публикации, плагиатство, подправяне на данни, подправяне на
данни от предложения на външни рецензенти. Всички ръкописи са проучени за
възможно неетично поведение. Що се отнася до плагиатството, всички кандидатури ще
бъдат проверявани за наличие на потенциални копирания и вмъквания с помощта на
програмата Автоплагиат (Русия).
Отговорности на редактора:
А.1. Решение за публикуване
Главният редактор на списанието носи отговорност за вземането на решения, кои
материали трябва да бъдат публикувани. Редакторите и рецензентите третират всички
ръкописи като поверителни документи, които не се показват и не се обсъждат с други
лица, с изключение на случаите, когато това е разрешено от редактора.
А.2. Честна игра
Редакторът оценява ръкописите относно тяхното интелектуално съдържание,
независимо от характера на автора или приемащата организация, включително раса,
пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етническия произход,
националността или политическата философия на автора.
A.3. Поверителност
Редакторите и редакционният екип не трябва да разкриват информация за
ръкописа на никого, освен на автора, рецензентите, потенциалните рецензенти и други
редакционни консултанти. В случай на разследване на неправомерно поведение на
главния редактор могат да бъдат разкрити материали на трети лица (например, комисия
по институционални разследвания или други редактори).
A.4. Разкриване на информация и конфликт на интереси
Непубликувани материали не трябва да се използват за собствени проучвания на
редактора.
А.5. Корекция
Ако читателите, авторите или редакторите открият грешка в публикуваната
работа, поправката ще бъде извършена възможно най-скоро. Ако грешката е от
съществено значение, документът трябва да бъде отстранен с обяснение на причините
за изтриване.
A.6. Осигуряване целостта на публикуваната работа
Ако читателите, рецензентите или други лица изразяват сериозна загриженост по
отношение на провеждането, срока на валидност или за докладването на академичната
работа, главният редактор трябва да се свърже първо с авторите и да им позволи да се
отговори на загрижеността.
Задължения на рецензента:
Б.1. Принос в редакционните решения
Преразглеждането помага на редактора при вземането на редакционни решения,
както и чрез редакционни връзки с автора, той може да помогне на автора за
подобряване на статията. Рецензентите трябва да предоставят конструктивни
коментари на ръкописите, които ще помогнат на автора (авторите) да преразгледа
ръкописа в съответствие с по-високите стандарти и качество.
Б.2. Бързина
Рецензентите, които смятат, че нямат право да рецензират представеното
изследване, трябва да уведомят редактора и да се извинят за процеса на рецензирането.
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Б.3. Поверителност
Рецензентите трябва да считат за поверителен документ всички ръкописи,
получени за рецензиране. Ръкописът не трябва да бъде показан или обсъждан с други
лица, освен с разрешение на редактора.
Б.4. Стандарти за обективност
Прегледите трябва да се извършва обективно. Личната критика на редактора е
неприемлива. Рецензентите трябва ясно да изразяват мнението си с аргументи.
Б.5. Потвърждение на източниците
Рецензентите трябва да откриват значими публикации за работата, които не са
били цитирани от авторите. Всяко твърдение за това, че наблюдението, заключението
или аргументът съществува по-рано, трябва да бъдат придружено от съответната
препратка. Рецензентът трябва да се обърне внимание на редактора при откриване на
значително сходство или съвпадение между съответния ръкопис и всяка друга,
публикувана работа, която им е позната.
Б.6. Разкриване на информация и конфликт на интереси
Поверителна информация или идеи, получени в резултат на рецензирането, трябва
да се пази в тайна и да не се използва за лични цели. Рецензентите не трябва да
разглеждат ръкописи, в които има конфликт на интереси в резултат на конкурентно
сътрудничество или други отношения или връзки с всеки от авторите, фирми или
институции, свързани с документи.
Б.7. Неправомерни действия на рецензента
Нашето списание се отнася сериозно към неправомерните действия на рецензента,
и разследва всички твърдения за нарушаване на поверителността, недекларирането на
конфликт на интереси (финансови и нефинансови), ненадлежно използване на
поверителни материали или забавяне на рецензирането за получаване на конкурентно
предимство.
Отговорност на авторите:
В.1. Стандарт за отчитане
Авторите на оригиналните изследвания трябва да представят точен отчет за
извършената работа, както и обективно обсъждане на значението му. Изходните данни
трябва да бъдат представени точно. Документът трябва да съдържа достатъчно
информация и референции, за да може да се цитира от него.
В.2. Оригиналност и плагиатство
Авторите трябва да гарантират, че представената работа е оригинална и не е била
по-рано публикувана никъде и на нито един друг език, и ако авторите са използвали
работата и/или на думите на другите, че тя е била надлежно цитирана. Трябва да се
спазват приложимите закони и Конвенциите за авторското право. Авторските
материали (например таблици, чертежи или обширни цитати) трябва да се
възпроизвеждат само със съответното разрешение и потвърждаване.
В.3. Едновременни публикации
Подаване на една и съща работа в повече от едно списание едновременно е
неетично поведение и е неприемливо.
В.4. Потвърждение на източниците
Винаги трябва правилно да се цитират трудовете на другите. Авторите трябва да
се позовават на трудовете, които са имали влияние върху тематиката на предоставената
работа.
В.5. Авторство
Признанието трябва да бъде ограничен до тези, които имат значителен принос в
концепцията, дизайна, изпълнението или интерпретацията на работата. Всички, които
105

РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2018

имат значителен принос, трябва да бъдат посочени като съавтори. Тези, които са
участвали в някои от основните аспекти за изследване на проекта, трябва да бъдат
обозначени като такива.
В.6. Индивидуални и организационни благодарности
Всички лица или организации, които са направили принос в работата, но не
отговарят на критериите на авторство, трябва да бъдат посочени в раздела
благодарност на ръкописа. Авторът-кореспондент не трябва да посочва лице или
организация, без писмено разрешение.
Редколегия
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