Упутство за ауторе
Зборник Матице српске за
ликовне уметности
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 подаци у раду тачни, 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 литературу.
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 куцане 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 црнобели са називом прилога. Аутор треба да означи место прилога у тексту.
Све илустрације приложити у електронској форми на ЦД-у квалитетно снимљене, резолуција 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 објављивања.
Сваки аутор добија примерак одштампаног зборника.
Аутор треба уз сваки послати рад да наведе своје име и презиме, научно звање, институцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу становања, електронску адресу и
бројеве телефона.
Рукописи се не враћају аутору.
Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметн ута скраћеница у тексту која упућује на потп уни
библиографски податак о дел у које се цитира, наведен на крају рада, састоји се од отворе
не заграде, презимена аутора (малим верзалом), године објављивања рада који се цитира,
те ознаке странице са које је цитат преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се
у изворном облику и писму. На пример:
(ИВИЋ 1986: 128) за библиог рафску Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд:
јединиц у:
Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се односе на пр
ву и последњу страниц у која се цитира, a између њих ставља се црта, на пример:
(ИВИЋ 1986:
128–130)

за библиог рафску Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд:
јединиц у:
Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више нес уседних страница истог рада, цифре које се односе на страни
це у цитираном рад у одвајају се запетом, на пример:
(ИВИЋ 1986: 128,
130)

за библиог рафску Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Беог рад:
јединиц у:
Српска књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме је изван парентезе пожељно транскрибова
ти на језик на коме је написан основни текст рада, на пример Џејмс Џ. Марфи за James J.
Murphy, али у парентези презиме треба давати према изворном облик у и писму, нпр.
(MURPHY 1974: 95) за библиог рафску Murphy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhe
јединиц у:
torical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. Berkeley:
University of California Press, 1974.

Када се у рад у помиње више студија које је један аутор публиковао исте године, у тек
стуа лној библиографској напомени потребно је одговарајућим азбучним словом прецизи
рати о којој је библиографској одредници из коначног списка литерат у ре реч, на пример
(Murphy 1974a: 12).
Уколико библиографски извор има више аутора, у уметн утој библиографској напоме
ни наводе се презимена прва два аутора, док се презимена осталих аутора замењују скраће
ницом и др.:
(ИВИЋ, К ЛАЈН и
др. 2007)

за библиог рафску Ивић, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брбо
јединиц у:
рић. Српски језички приручник. – 4. изд. Београд: Беог радска
књига, 2007.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у текстуалној библио
графској напомени није потребно наводити презиме аутора, нпр.:
Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сач увани трактат из те области сро
чио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.
Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком следе
ћем рад у треба одвојити тачком и запетом, нпр. (Белић 1958; Стевановић 1968).
Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, преузет навод из
секундарног извора, у парентези је неопходно уз податак о аутору секундарног извора навести и реч: према:
„Усменост” и „народност” бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са прилагођеношћу 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. Библиографске
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 библиографске 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 (преведене на енглески језик). Ти подаци су углавном доступни у резимеима тих радова.
Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Матице српске (МСЦ):
Монографска публикација:
Презиме, име аутора и име и презиме другог аутора. Наслов књиге. Податак о имен у
преводиоца, приређивача, или некој дру гој врсти ауторства. Податак о издању или броју
томова. Место издавања: издавач, година издавања.
Пример:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања.
Књ. 1. – 2. Београд: Нолит, 1958.
Милетић, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад:
Градска библиотека, 2001.

Монографска публикација са корпоративним аутором:
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наведено име
индивидуа лног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
Београдска филхармонија. Сезона 2005–2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: Београдска филхармонија, 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. Нау чни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа”, 2004.
Монографска публикација са више издавача:
Палибрк-Сукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919–1941. Предговор Алексеја Асењева. Панчево: Градска библиотека – Историјски архив, 2005.
Ђорђевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920–1971. Београд: Филолошки факултет – Народна библиотека Србије – Задужбина Десанке Максимовић, 2001.
Фототипско издање:
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог издања. Место
поновљеног, фототипског издања: издавач, година репринт издања.
Пример:
Соларић, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија: Народна библиот ека „Др
Ђорђе Натошевић”, 2003.
Сек ундарно ауторство:
Зборници нау чних радова опис ују се према имен у уредника или приређивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место издавања: издавач, го
дина издавања.
Пример:
Радовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Инстит ут за српски
језик САНУ – Службени гласник, 1996.
Јовановић, Слободан (ур.). Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна библио
тека Крушевац, 1977.
Рукопис:
Презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у нау ци добио општеприхваћено
име). Место настанка: Инстит уција у којој се налази, сигнат ура, година настанка.
Пример:
Николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београд у, сигн. 8552/264/5, 1780–
1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–36), а не према пагинацији, изузев у
случајевима кад је рукопис пагиниран.

Прилог у серијској публикацији:
Прилог у часопис у:
Презиме, име аутора. „Наслов текста у публикацији.” Наслов часописа број свеске или
тома (година, или потп ун дат ум): стране на којима се текст налази.
Пример:
Рибникар, Јара. „Нова стара прича.” Летопис Матице српске књ. 473, св. 3 (март 2004):
265–269.
Прилог у новинама:
Презиме, име аутора. „Наслов текста.” Наслов новина дат ум: број страна.
Пример:
Кљакић, Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлера.” Политика 21. 12. 2004: 5.
Монографска публикација доступна on-line:
Презиме, име аутора. Наслов књиге. <адреса са интернета> Датум преузимања.
Пример:
Veltman, К. Н. Augmented Books, knowledge and culture.
<http: //www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02.02.2002.
Прилог y серијској публикацији дост упа н on-line: 
Презиме, име аутора. „Наслов текста.” Наслов периодичне публикаци
 је Датум периодичне
публика ције. Име базе података. Датум преузимања.
Пример:
Toit, А. „Teaching Info-preneurship: students’ perspective.” ASLIB Proceedings February 2000.
Proquest. 21.02.2000.
Прилог y енцик лопедији доступан on-line:
„На зив одреднице.” Наслов енциклопедије. <адреса са интернета> Датум преузимања.
Пример: 
„Wilde, Oscar.” Encyclopedia Americana. <http: //www.encyclopedia.com/doc/1G1–92614715.
html> 15.12.2008.

