УПУТСТВО АУТОРИМА
Како би рецензија и штампање текстова били једноставнији важно је да прилози
буду прегледни и да садрже све неопходне елементе.
Радови треба да буду достављени електронски, у прилогу – као отворени
документ (Word), на следећу адресу: office.skupovi@idn.org.rs
На линији Subject написати Za Zbornik. У случају да аутор користи специјалне
знаке (нпр. старогрчке, старословенске, хебрејске и сл.), дужан је да пошаље тип
нестандардног фонта који је коришћен.
1. Дужина рукописа: до 28.000 словних знакова са размацима, укључујући и
литературу)
2. Формат: фонт: Times New Roman; величина фонта: 12; размак између редова:
Before: 0; After: 0; Line spacing: Single
3. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен аутоматски (Col 1)
4. Име аутора: Наводе се име и презиме аутора, функција и звање аутора.
Непосредно након имена и презимена наводи се пун (званични) назив и седиште
установе у којој је аутор запослен.
5. Контакт подаци: Адресу или електронску адресу аутор ставља у напомену при
дну прве странице чланка, која је звездицом везана за презиме аутора.
6. Језик рада и писмо: Радови се објављују на језику и писму аутора.
7. Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити центрирано и
написати великим словима.
8. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ рада, методе, резултате и закључак.
Апстракт треба да буде испод наслова рада, без ознаке Апстракт. [Техничке
пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина
фонта: 11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред
– увучен аутоматски (Col 1).]
9. Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10. У чланку се дају
непосредно након апстракта, са ознаком Кључне речи. [Техничке пропозиције за
уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 11; први
ред – увучен аутоматски (Col 1).]
10. Навођење (цитирање) у тексту:
У Зборнику ће се употребљавати парентетички модел цитирања, док се за
навођењe литературе на крају рада користи модификовани MLA (Modern Language
Association’s Style: http:// owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/ ) начин
библиографског цитирања. Приликом цитирања у тексту, библиографска
парентеза треба да садржи презиме аутора, годину објављивања рада, двотачку и
број странице са које је цитат преузет: (Иванић 2008: 42).

11. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране у којој се налази
коментарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска
објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али не могу бити замена за
цитирану литературу. [Техничке пропозиције за уређење: формат – Footnote Text;
први ред – увучен аутоматски (Col 1); величина фонта – 10; нумерација – арапске
цифре.]
12. Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата
библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у
засебном одељку чланка, у виду листе референци. Литература се наводи на крају
рада, пре резимеа, са ознаком: ЛИТЕРАТУРА.
13. Резиме: Резиме се даје на крају чланка, након одељка ЛИТЕРАТУРА, на
једном од светских језика. Превод кључних речи на језик резимеа долази после
резимеа.

