УПАТСТВО ДО АВТОРИТЕ
Списанието "Тутун/Tobacco" излегува двапати годишно (како двоброј).
Со оглед на меѓународниот карактер на списанието, материјалите мора да бидат доставени на
англиски јазик. За авторите од неанглиското говорно подрачје се препорачува материјалите
претходно да се проверат од страна на научни работници од соодветната област кои добро го
владеат англискиот јазик. Материјалите треба да бидат јазично лекторирани. Јазичното и
стилското оформување е задолжение и одговорност на авторите.
Во списанието се објавуваат: оригинални научни трудови, прегледни трудови, претходни
соопштенија, стручни трудови и други прилози од областа на тутунската наука и пракса.
Оригинален научен труд - содржи необјавени резултати од изворни испитувања. Научните
информации во трудот мора да бидат обработени и изложени така што експериментите ќе можат
да се репродуцираат и ќе може да се провери точноста на анализата, резултатите и заклучоците.
Прегледен труд - опфаќа преглед на трудови за одредено предметно подрачје, трудови на
индивидуален истражувач или група истражувачи кои имаат за цел преземање, анализирање,
евалуирање или синтетизирање на претходно објавени информации. Донесува нови синтези, нови
идеи и теории или целосно нови научни достигнувања.
Претходно соопштение - содржи први куси известувања за нови научни резултати чијшто
карактер бара итно објавување. Тоа не мора да овозможи проверка и повторување на изнесените
резултати, а може да послужи како основа за понатамошно проучување.
Во овој дел спаѓаат и писмата до уредникот (letters) или кратки научни прилози (short notes).
Стручен труд - претставува корисен прилог од струката чијашто проблематика не е врзана за
изворни испитувања. Целта на трудот не е откривање на нови сознанија туку користење на
добиените сопствени знаења и знаења од светски познати испитувања и нивно приспособување
кон потребите на практиката.
Останатите прилози што се печатат во списанието не се категоризираат.
Трудовите се доставуваат до Редакцијата во печатена и/или електронска форма (CD или e-mail
tobaccotip@yahoo.com). Трудовите треба да бидат напишани јасно и концизно, со фонт Times New
Roman, големина на буквите 12, проред 1. Трудот може да содржи максимум 10 страници, во
формат А4, со маргини 2.5 cm од сите страни, порамнет, без разделување на зборовите
(хифенација), а употребата на повеќе празни места треба да се избегнува. Апстрактот треба да
биде преведен и на македонски јазик, во Times New Roman со македонска подршка.
По правило, трудот се организира според следната шема: INTRODUCTION, MATERIAL AND
METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, CONCLUSION за експерименталните истражувања
каде што видувањата се дадени по едноставен хронолошки ред.
Насловите на поглавјата (ВОВЕД, МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА, РЕЗУЛТАТИ....)
треба да се центрирани, болдирани, со големи букви, големина на буквите 12);
Поднасловите во трудот треба да бидат со почетни големи букви, болдирани, големина на
буквите 12 и центрирани;
Наслов на трудот на англиски треба да биде концизен, со големи букви, болдирани, големина на
буквите 12, центрирани.
Под насловот на трудот се пишуваат:
Имиња и презимиња на авторите (целосни), со почетни големи и останати мали букви, големина
на фонтот 12, центрирани;
Назив на институцијата - доколку авторите се од различни институции, по презимето на секој
автор се става број во горен индекс (суперскрипт), што се однесува на соодветната институција;
Адреси на институциите – да се наведат целосни адреси на институциите и е-пошта на авторите
на трудот, букви италик, големина на фонтот 12, центрирани.
АПСТРАКТ - на почетокот од трудот, на англиски и македонски јазик, треба да содржи најмногу
150 зборови. Во него треба да се наведат целта на трудот, кус приказ на методот и резултатите од
испитувањата и концизни заклучоци, со големина на буквите 10, центрирани.
Во апстрактот да не се вклучува цитирање на референци.
Клучни зборови – до 7 клучни зборови на англиски и македонски јазик
За авторите од странство, Редакцијата ќе се погрижи за превод на насловот, апстрактот и клучните
зборови на македонски јазик.

ВОВЕД - се состои од кратка најава на проблемот кој е предмет на испитување, кус преглед на
релевантната литература и целта на трудот.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ... - се изложуваат накратко. За познатите техники и методи се
наведува само авторот и литературата, а малку познатите методи, односно сопствените
модификации, се опишуваат така што ќе содржат доволно податоци за нивна репродукција.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА се изнесуваат во вид на табели, графикони, дијаграми,
фотографии и др, со јасен и прецизен коментар, односно дискусија и нивно поврзување со
податоците од литературата.
Табели: треба да бидат нумерирани со арапски бројки, насловот секогаш да стои над табелата,
центриран; големина на буквите 10, со еден празен ред помеѓу табелата и насловот и еден празен
ред помеѓу табелата и текстот. Да бидат што поедноставно дизајнирани, резултатите од табелата
да не се повторуваат и во графикони, и обратно.
Повикување на табела во текстот: Пр.: Од Табела 1 може да се види....., или: Содржината на
никотин во тутунот изнесува 0.98 % (Табела 4).
Слики: треба да бидат нумерирани, со наслов центриран и под сликата (Пр.: Сл. 1, па Сл. 2, 3
...итн)
Под поимот слика се подразбира и графикон, фотографија, цртеж, шема, итн.
Сите графички прикази (графикони, скици, цртежи и слики) да се достават на CD заедно со
текстот и како одвоени датотеки (графиконите креирани во Excel, со екстензија XLS, скиците,
цртежите и сликите со екстензија JPG или TIF). Резолуцијата на сликите да изнесува најмалку 200
– 300 DPI.
Цитирање на референци низ текстот: треба да бидат означени со арапски бројки, во заграда, и
да се однесуваат на соодветните цитати во поглавјето Литература, на крајот од трудот. При
коментирање на резултатите од други автори се наведува презимето на авторот и годината на
објавувањето. Пр.: Филипоски (2000), Димеска и сор. (2007), Tso et al. (1990), (Adamu 1989,
Campbell 2000).
Номенклатурата мора да го следи International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, најново
издание). Таксономската припадност, заедно со авторите и годината на опис на сите конкретни и
пониски таксономи, барем еднаш во текстот треба да бидат дадени во целост, а потоа се
презентираат во скратена форма (Metasyrphus corollae Fabricius, 1794 во M. corollae).
Мерењата треба да бидат дадени според Меѓународниот систем на мерни единици SI.
Во ЗАКЛУЧОЦИ се дава кратка и јасна претстава за постигнатите резултати во испитувањата и
нивниот придонес во науката и практиката.
ЛИТЕРАТУРА се наведува по азбучен ред од презимињата на авторите и се подредува по сл.
редослед: презиме и почетна буква на авторот (авторите), година на издавање, наслов на трудот,
назив на публикацијата, волумен, страници, а кај називите на книгите уште и издавачот и местото
на издавање.
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За книги:
Russel E. W., 1973. Soil conditions and plant growth. 10th ed., Longman, London.
Литературата се цитира на јазикот и писмото како што е во оригиналот. Во наведувањето на
литературата се користи меѓународен стандард (Interantional Serials Catalogue) за скратено
пишување на имињата на публикациите.
НАПОМЕНА: Доколку трудот не е подготвен според горенаведените правила, нема да биде
прифатен за рецензирање и печатење.
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