Упутство за припрему рукописа за штампу
Часопис Зборник Матице српске за славистику објављује оригиналне научне радове о
словенским језицима, књижевностима и културама. Зборник Матице српске за
славистику објављује студије и расправе, прилоге и грађу, научну критику, приказе,
хронику и библиографију. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање некој
другој публикацији не могу бити објављени у Зборнику Матице српске за славистику. Ако
је рад био изложен на научном скупу, податак о томе треба да буде наведен у напомени на
дну прве странице чланка.
Радови се објављују на свим словенским језицима, енглеском, немачком, француском и
италијанском. За радове на српском језику примењује се Правопис српскога језика М.
Пешикана, Ј. Јерковића и М. Пижурице (Нови Сад: Матица српска, 2010).
Радови обима до 16 страница (32.000 словних места) шаљу се електронски у Word
формату
и,
уколико
је
неопходно,
у
PDF-у
на
адресу: mkulic@maticasrpska.org.rs или kornelijaicin@gmail.com. Радове рецензирају два
компетентна рецензента. Рецензирање је анонимно у оба смера. Аутори ће бити обавештени
о томе да ли је рад прихваћен за објављивање у року од два месеца од пријема рукописа.
Елементи рада по редоследу:
а) име и презиме аутора, установа у којој је запослен, електронска адреса (у приказима се
наводе испод текста) на језику текста и на енглеском језику;
б) наслов рада верзалом (назив и број пројекта у оквиру којег је настао чланак навести у
белешци на дну странице, везаној звездицом за наслов рада) на језику текста и на енглеском
језику;
в) сажетак (до 10 редака) на језику текста и на енглеском језику;
г) кључне речи (до 5) на језику текста и на енглеском језику;
д) основни текст;
ђ) литература (одвојено ћирилична и латинична; за рад написан ћирилицом прво дати
литературу на ћирилици по азбучном реду презимена аутора, а затим литературу на
латиници по абецедном реду презимена аутора; за рад написан латиницом редослед је
обрнут; дела истог аутора навести хронолошки; дела истог аутора објављена у истој години
навести по азбучном/абецедном реду наслова; ако извор доноси само иницајале, а не пуно
име аутора, у литератури могу остати иницијали);
е) резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати Резиме), текст
резимеа, кључне речи; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском,
руском, немачком, француском или италијанском језику; уколико је рад на страном језику,
резиме је на српском (страним ауторима Уредништво обезбеђује превод).

ж) прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.): означити их бројем, а у основном
тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).
Приликом припреме рукописа треба поштовати следеће:
а) наслови засебних публикација (сабраних дела, романа, драма, збирки или циклуса поезије
и приповедака, монографија, зборника, часописа, новина, речника, енциклопедија и сл.) у
раду се пишу курзивом;
б) наслови појединачних публикација (песама, приповедака, чланака, написа и сл.), а такође
називи појединачних уметничких дела (слика, скулптура, композиција, опера, балета,
позоришних комада, филмова) у раду се дају под знацима навода;
в) у раду на српском језику страна имена пишу се транскрибовано према правилима
Правописа српскога језика, а када се страно име први пут наведе, у загради се даје изворно
писање, осим ако је име широко познато (нпр. Ноам Чомски) или се изворно пише као у
српском (нпр. Владимир Топоров); у парантезама се презиме аутора наводи у изворном
облику (Белић 1941), (Barthes 1953), (Якобсон 1987);
г) у раду на српском језику цитати се дају у наводима („…“), а цитат унутар цитата у
полунаводима (‘…’); у радовима на другим језицима приликом цитирања се поштује
одговарајући правопис.
Цитирање референци у тексту:
а) упућивање на монографију у целини (Gurianova 2012) или студију у целини (Bowlt 2012);
б) упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних страница (Лотман
2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101);
в) упућивање на студије истог аутора из исте године (Эткинд 1982а), (Эткинд 1982б);
упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким редом (Lachmann
1994; 2002);
г) упућивање на студију два аутора (Гамкрелидзе – Иванов 1984: 320–364); при упућивању
на студију више аутора наводи се само презиме првог уз употребу скраћенице и др./et al.
(Жолковский и др. 1984: 101), (Hennig et al. 2006: 7–15); упућивање на радове два или више
аутора (Зализняк 2008; Иванов 1983; Chyzhevsky 1971; Moskovich 1990);
д) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у текстуалној
библиографској напомени није потребно наводити презиме аутора, нпр.: „Према
Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области срочио је
бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века“;
ђ) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагинацији, осим ако је
рукопис пагиниран.
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ЛИТЕРАТУРА. Литература се наводи на следећи начин:

одељку

насловљеном

а) књига (један аутор):
Белић Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Т.
1. – 2. изд. Београд: Нолит, 1958.Достоевский Федор. Записки из подполья. Полное собрание
сочинений. Т. 5. Ленинград: Наука, 1973.
Маклюэн Маршалл. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва: КАНОНпресс-Ц; Жуковский: Кучково поле, 2003.
Чајкановић Веселин. Сабрана дела из српске религије и митологије. Т. 2. Београд: Српска
књижевна задруга – БИГЗ – Партенон М. А. М., 1994.
б) књига (више аутора):
Лотман Юрий, Цивьян Юрий. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.
Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya, Strada Vittorio. Histoire de la littérature russe. Le XX
siècle. T. 1. L’Age d’argent. Paris: Fayard, 1987.
в) зборник радова:
Flier Michael, Hughes Robert (ed.). For SK: In Celebration of the Life and Career of Simon
Karlinsky. Oakland, Calif.: Berkeley Slavic Specialties, 1994.
г) рад у часопису:
Krupiński Piotr. “About the Revolutions of ‘Planet Auschwitz’. Marian Pankowski’s lecture on
anti-martyrological literature”. Russian literature LXX/IV (2011): 553–571.
д) рад у зборнику радова:
Зубова Людмила. «Глагольная валентность в поэтическом познании мира». Фатеева
Наталья (ред.). Язык как медиатор между знанием и искусством. Москва: Издательский
центр «Азбуковник», 2009: 39–55.
ђ) публикација у новинама:
Кљакић Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлера“. Политика 21. 12. 2004: 5.
е) речник:
ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. Praha: Academia.
ж) фототипско издање:
Соларић Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

з) рукописна грађа:
Николић Јован. Песмарица. Темишвар, 1780–1783: Архив САНУ у Београду, сигн.
8552/264/5.
и) публикација доступна on-line:
Veltman
K.
H. Augmented
Books,
Knowledge
re. <http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02.02.2002.
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