ГІРНИЧИЙ ВІСНИК

Етичні зобов’язання редакторів

Етичні зобов'язання редакторів журналу
1. Усі опубліковані матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія
залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор
зобов'язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
2. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до
публікації, оцінюючи кожну належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну
приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редактор може, однак,
взяти до уваги зв'язок аналізованого в даний момент рукопису з іншими, представленими
раніше роботами тих же авторів.
3. Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до
публікації.
4. Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові.
Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків зазвичай має на увазі, що
редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора наук відповідного наукового
напрямку щодо якості та достовірності рукопису, представленого до публікації. Однак
рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не
відповідають профілю журналу.
5. Редактор і члени редакції не повинні надавати іншим особам ніяку інформацію,
пов'язану з утриманням рукопису, що знаходиться на розгляді, крім осіб, які беруть участь у
професійній оцінці даного рукопису. Після позитивного рішення редактора щодо рукопису
стаття публікується в журналі і розміщується на відповідних електронних ресурсах.
6. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей з журналу або
витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов'язкове.
Забороняється видання та/або розповсюдження матеріалів журналу третіми особами або
організаціями на паперових та твердих електронних носіях.
7. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права
на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не
можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або
друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні
опублікованих матеріалів в контексті інших документів необхідне посилання на
першоджерело.
8. Редактор повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
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9. Відповідальність і права редактора журналу щодо будь-якого представленого
рукопису, автором якого є сам редактор, повинні бути делеговані якійсь іншій
кваліфікованій особі.
10.

Неопублікована

інформація,

аргументи,

або

інтерпретації,

розкриті

в

представленому рукописі, можуть бути використані у власних дослідженнях редактора
тільки за згодою автора. Якщо рукопис настільки близько пов'язано з поточними або
минулими дослідженнями редактора, що може виникнути конфлікт інтересів, редактор
повинен вжити заходів до того, щоб будь-яка інша кваліфікована особа прийняла на себе
редакційну відповідальність за даний рукопис.
11. Якщо редактору представлені переконливі свідоцтва того, що основний зміст або
висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти
публікації відповідного повідомлення, яке зазначає на дану помилку і, якщо можливо, що
виправляє її. Це повідомлення може бути написано особою, яка виявила дану помилку, або
незалежним автором.
12. Автор може побажати, щоб редактор не використав деяких рецензентів при розгляді
рукопису. Однак редактор може прийняти рішення використовувати одного або декількох з
цих рецензентів, якщо він відчуває, що їх думки важливі для неупередженого розгляду
рукопису. Таке рішення може бути прийнято, наприклад, в тому випадку, коли є серйозні
суперечності між даним рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.
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