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Редакција Зборника Матице српске за ликовне уметности прима оригиналне радове 
за рубрику ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ и рубрику ПРИКАЗИ.

Радови који су већ објављени или су послати за објављивање у други часопис не могу 
бити прихваћени.

Аутор је обавезан да поштује научне и етичке принципе и правила приликом припреме 
рада, у складу са међународним стандардима. Предајом рада аутор гарантује да су сви по-
даци у раду тач ни, како они који се тичу самога истраживања, тако и подаци о литератури 
која је коришћена, те наводи из литературе.

Објављују се и радови писани на енглеском језику. Језик мора бити исправан у погледу 
граматике и стила.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране у којој се налази коментарисани део текста. 
Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима 
(на пример научној грађи, приручницима) итд., али не могу бити замена за цитирану лите-
ратуру.

Фусноте дати у изворном облику.
Такође и у фуснотама дати пуно име и презиме наведеног аутора. 
Комплетно упутство Библиографска парентеза и Цитирана литература су у прилогу. 
Све радове слати у електронској верзији на дискети, ЦД-у или електронском поштом 

а истовремено и штампани примерак на адресу Уредништва: 
Марта Тишма, Зборник Матице српске за ликовне уметности, Матица српска; 21000 

Нови Сад, ул. Матице српске 1
E-mail: mtisma1@maticasprska.org.rs
Рад на српском треба да буде написан ћирилицом. 
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су написани у Microsoft 

Word (doc. или rtf) формату, оптималне дужине (укључујући сажетак на српском и резиме на 
енглеском, кључне речи, слике, табеле, цртеже и друге прилоге) од једног ауторског табака 
(до 4000 речи).

Врста слова Times New Roman; проред 1,5; величина слова (фонт): 12. 
Раду приложити и сажетак до 10 редака на српском и резиме на енглеском (може и на 

српском па ће га редакција превести) или једном од распрострањених језика на око пола куца-
не стране текста, са четири до шест кључних речи у прореду 1 величине, величина слова 10.



Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при првом навођењу 
у загради име даје изворно.

Илустративни прилози уз радове (фотографије, цртежи, табеле,…) објављују се црно-
бели са називом прилога. Аутор треба да означи место прилога у тексту.

Све илустрације приложити у електронској форми на ЦД-у квалитетно снимљене, ре-
золуција 300 тачака.

Списак свих илустрација приложити уз рад.
Све радове оцењују два рецензента, а по потреби и више њих.
Када рукопис буде прихваћен, аутор ће бити обавештен о приближном времену објављи-

вања. 
Сваки аутор добија примерак одштампаног зборника.
Аутор треба уз сваки послати рад да наведе своје име и презиме, научно звање, инсти-

туцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу становања, електронску адресу и 
бројеве телефона.

Рукописи се не враћају аутору.

Би бли о граф ска па рен те за
Би бли о граф ска па рен те за, као умет ну та скра ће ни ца у тек сту ко ја упућу је на пот пу ни 

би бли о  граф ски по да так о де лу ко је се ци тира, на ве  ден на кра ју ра да, са сто ји се од отво ре-
не за гра де, пре зи ме на ауто ра (ма лим вер за лом), го ди не об ја вљи ва ња ра да ко ји се ци ти ра, 
те озна ке стра ни це са ко је је ци тат пре у зет и за тво ре не за гра де. Презиме аутора наводи се 
у изворном облику и писму. На пример:

(ИВИЋ 1986: 128) за би бли о граф ску 
је ди ни цу: 

Ивић, Па вле. Срп ски на род и ње гов је зик. – 2. изд. Бе о град: 
Срп  ска књи жев на за дру га, 1986.

Ако се ци ти ра ви ше су сед них стра ни ца истог ра да, да ју се цифре ко је се од но се на пр-
ву и по след њу стра ни цу ко ја се ци ти ра, a из ме ђу њих ста вља се цр та, на при мер:

(ИВИЋ 1986: 
128–130)

за би бли о граф ску 
је ди ни цу: 

Ивић, Па вле. Срп ски на род и ње гов је зик. – 2. изд. Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га, 1986.

Ако се ци ти ра ви ше не су сед них стра ни ца истог ра да, ци фре ко је се од но се на стра ни-
це у ци ти ра ном ра ду одва ја ју се за пе том, на при мер:

(ИВИЋ 1986: 128, 
130)

за би бли о граф ску 
је ди ни цу: 

Ивић, Па вле. Срп ски на род и ње гов је зик. – 2. изд. Бе о град: 
Срп ска књи жев на за дру га, 1986.

Уко ли ко је реч о стра ном ауто ру, пре зи ме је из ван па рен те зе по жељ  но тран скри бо ва-
ти на је зик на ко ме је на пи сан основ ни текст ра да, на при мер Џејмс Џ. Мар фи за Ja mes J. 
Murphy, али у па рен те зи прези ме тре ба да ва ти пре ма из вор ном об ли ку и пи сму, нпр.

(MURPHY 1974: 95) за би бли о граф ску 
је ди ни цу: 

Murphy, Ja mes J. Rhe to ric in the Mid dle Ages: A Hi story of Rhe-
to ri cal The ory from Sa int Augu sti ne to the Re na is san ce. Ber ke ley: 
Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1974.



Ка да се у ра ду по ми ње ви ше сту ди ја ко је је је дан аутор пу блико вао исте го ди не, у тек-
сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни по треб но је од го ва ра ју ћим азбуч ним сло вом пре ци зи-
ра ти о ко јој је би блиограф ској од ред ни ци из ко нач ног спи ска ли те ра ту ре реч, на при мер 
(Murphy 1974a: 12).

Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше ауто ра, у умет ну тој библи о граф ској на по ме-
ни на во де се пре зи ме на пр ва два ауто ра, док се пре зи ме на оста лих ауто ра за ме њу ју скра ће-
ни цом и др.:

(ИВИЋ, КЛАЈН и 
др. 2007)

за би бли о граф ску 
је ди ни цу: 

Ивић, Па вле, Иван Клајн, Ми тар Пе ши кан, Бра ни слав Бр бо-
рић. Срп ски је зич ки при руч ник. – 4. изд. Бе о град: Бе о град ска 
књи га, 2007.

Ако је из кон тек ста ја сно ко ји је аутор ци ти ран или па ра фра зиран, у тек сту ал ној би блио-
граф ској на по ме ни ни је по треб но на во ди ти пре зи ме ауто ра, нпр.: 

Пре ма Мар фи је вом ис тра жи ва њу (1974: 207), пр ви са чу ва ни трак тат из те обла сти сро-
чио је бе не дик  ти нац Ал бе рик из Мон те Ка си на у дру гој по ло ви ни XI ве ка.

Ако се у па рен те зи упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ауто ра, по дат ке о сва ком сле де-
ћем ра ду тре ба одво ји ти тач ком и за пе том, нпр. (Бе лић 1958; Сте ва но вић 1968).

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, преузет навод из 
секундар ног извора, у парентези је неопходно уз податак о аутору секундарног извора на-
вести и реч: према: 

„Усменост” и „народност” бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са прилагође-
ношћу средини (према Килибарда 1979: 7).

Цитирана литература
Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цитирана литература. У 

том одељку разрешавају се библиографске парентезе скраћено наведене у тексту. Библио графске 
јединице (референце) наводе се по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог 
аутора како је оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом презимена 
првог или јединог аутора радови објављени ћирилицом, а затим се описују абецедним редом 
радови објављени латиницом. Ако опис библио графске јединице обухвата неколико редова, 
сви редови осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф). Све цитира-
не референце наведене у оригиналу на ћирилици, руском, бугарском, грчком или арапском 
језику, обавезно треба у наставку у загради да буду приказане и у латинском алфабету (пре-
ведене на енгле ски језик). Ти подаци су углавном доступни у резимеима тих радова.

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Матице српске (МСЦ): 

Мо но граф ска пу бли ка ци ја: 
Пре зи ме, име ауто ра и име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов књи ге. По да так о име ну 

пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или некој дру гој вр сти аутор ства. По да так о из да њу или бро ју 
томо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња.

При мер: 
Бе лић, Алек сан дар. О је зич кој при ро ди и је зич ком раз вит ку: лингви стич ка ис пи ти ва ња. 

Књ. 1. – 2. Бе о град: Но лит, 1958.
Ми ле тић, Све то зар. О срп ском пи та њу. Из бор и пред го вор Чедо мир По пов. Но ви Сад: 

Град ска би бли о те ка, 2001.



Мо но граф ска пу бли ка ци ја са корпоративним аутором: 
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наведено име 

индивиду алног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
Београдска филхармонија. Сезона 2005–2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: Београд-

ска фил хар монија, 2005.

Анонимна дела: 
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
Бугарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборник радова са конференције: 
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и умет–

ности. На учни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: Народна библиотека „Ре-
савска школа”, 2004.

Мо но граф ска пу бли ка ци ја са више издавача: 
Палибрк-Сукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919–1941. Предговор Алексеја Асење-

ва. Панче во: Градска библиотека – Историјски архив, 2005.
Ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920–1971. Београд: Фило-

лошки факул тет – Народна библиотека Србије – Задужбина Десанке Максимовић, 2001.

Фо то тип ско из да ње: 
Пре зи ме, име ауто ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го дина пр вог из да ња. Ме сто 

по но вље  ног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт из да ња.
При мер: 
Со ла рић, Па вле. По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о те ка „Др 

Ђор ђе На то ше вић”, 2003.

Се кун дар но аутор ство: 
Збор ни ци на уч них радо ва опи су ју се пре ма име ну уред ни ка или при ре ђи ва ча.
Пре зи ме, име уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. Ме сто из да ва ња: из да вач, го-

ди на из да ва ња.
При мер: 
Ра до ва но вић, Ми ло рад (ур.). Срп ски је зик на кра ју ве ка. Београд: Ин сти тут за срп ски 

је зик СА НУ – Слу жбе ни гла сник, 1996.
Јовановић, Слободан (ур.). Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна библио-

тека Крушевац, 1977.

Ру ко пис: 
Пре зи ме, име. На слов ру ко пи са (ако по сто ји или ако је у на у ци до био оп ште при хва ће но 

име). Ме сто на стан ка: Ин сти ту ци ја у ко јој се на ла зи, сиг на ту ра, го ди на на стан ка.
При мер: 
Ни ко лић, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 8552/264/5, 1780–

1783.
Ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (нпр. 2а–36), а не пре ма па ги на ци ји, из у зев у 

слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран.



При лог у се риј ској пу бли ка ци ји: 
При лог у ча со пи су: 
Пре зи ме, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.” На слов ча со пи са број све ске или 

то ма (го ди на, или пот пун да тум): стра не на ко ји ма се текст на ла зи.
При мер: 
Риб ни кар, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.” Ле то пис Ма ти це срп ске књ. 473, св. 3 (март 2004): 

265–269.

При лог у но ви на ма: 
Пре зи ме, име ауто ра. „На слов тек ста.” На слов но ви на да тум: број стра на.
При мер: 
Кља кић, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.” Поли ти ка 21. 12. 2004: 5.

Мо но граф ска пу бли ка ци ја до ступ на on-li ne: 
Пре зи ме, име ауто ра. На слов књи ге. <адре са са ин тер не та> Датум пре у зи ма ња.
При мер: 
Veltman, К. Н. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re.
<http : //www.i soc .org/in et2 00 0/ cdpro cee dings/6d/ 6d.> 0 2.02.2002.

П рилог y  серијск ој публи кацији  до с туп ан on-lin e:  
П резиме , име  ау т ора . „На сло в  те кста.” Нас лов п ер иодичне п ублика ц иј е  Датум  периоди чне 

публик ац ије. Им е базе  п од атака. Д атум преуз имањ а. 
Пример: 
Toit, А. „Teachi ng  Info-preneurship: students’ perspective.” ASLIB Pro ceedings  Fe bruary 20 00. 

Pro quest. 21.02.2000.

Прил ог  y  ен ци клопедији  доступан on- li ne: 
„Н азив одреднице.” На слов енциклопедије. <адреса  са  интер н ет а> Датум преузимања.
Приме р:  
„Wilde, Oscar.”  Enc yclope di a Ameri can a. <http: //www.encyclopedia.com/doc/1G1–92614715.

html>  15.12.2008. 


