ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Рукопис који се нуди за објављивање у часопису (ЗМСИ) шаље се Редакцији
часописа електронским путем на адресу: vnikolic@maticasrpska.org.rs или
zmsdn@maticasrpska.org.rs.
Формулар Изјаве да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен неком
другом часопису или издавачу за објављивање стручни сарадник ће електронским
путем доставити аутору. Рукопис можете доставити и поштом на адресу: Владимир
Николић, Зборник МС за друштвене науке, Матице српске 1, 21000 Нови Сад. (Са
стручним сарадником можете контактирати и на бр. тел. 062/8563915, односно 021/6615798).

Рукопис на српском језику треба да буде писан ћириличким писмом, у
MicrosoftWord-y (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском језику, слике,
табеле и друге прилоге). Обим рукописа не треба да буде већи од 3 табака (jедан бруто
табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова у реду по страни/).
Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – врста
слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог реда у пасусу:
1,25 см.

САЖЕТАК и РЕЗИМЕ (SUMMARY)
Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада).
Сажетак укратко приказује суштину рада. Kонкретно треба да дâ основне информације:
о циљу и предмету рада, као и методологији и приступу истраживању. Обим сажетка
треба да износи између 10 и 15 редова (700–1.100 словних места укупно). Сажетак је
праћен списком кључних речи (4–6).
На крају рада даје се резиме на страном језику (SUMMARY), који представља
проширени сажетак, па осим циља и предмета рада, методологије и приступа
истраживању треба да садржи и резултате, као и оригиналности/вредности рада. Резиме
такође садржи кључне речи из сажетка. Резиме треба да садржи између 15 и 25 редова
(1.100–1.800 словних места укупно). Уз резиме који се подноси на енглеском језику или
на неком другом светском језику, треба приложити и српски превод.
ИЛУСТРАТИВНИ ПРИЛОЗИ
Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте...)
треба да буду с називом прилога (навести аутора фотографије, односно извор
фотографије, географске карте и графикона). Аутор треба да означи место прилога у
тексту.

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА
Аутор, уз рад, треба да приложи и краћу биобиблиографску белешку о себи (не
дужу од 10 редова (по узору на сличне из ранијих бројева часописа; доступно на сајту
Матице српске http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/
zbornik-matice-srpske-za-istoriju/.

НАЧИН ЦИТИРАЊА
Цитирања у часопису врше се искључиво у виду фуснота. Литература се не
наводи на крају чланка.
1. Књиге се наводе на следећи начин: када се књига помиње први пут – име и
презиме аутора, наслов књиге курзивом (италиком), том и свеска (римским и арапским
бројем), место издања курентом, година издања. После места издања се не ставља
запета. Странице се наводе без додатака (нпр. стр., p., pp. и сл.). Ако се наводи и
издавач, пише се курентом, обично пре места издања. Навођење назива издавача није
обавезно али је пожељно. Уколико књига има више издања, може се навести број
издања десно горе уз годину (суперскриптом), нпр. 20014. Уколико се упућује на
фусноту, после броја стране пише се скраћеница „нап.”. Уколико се помиње више
места где је књига издата, она се раздвајају цртом. Ако се ради о књизи у којој су
објављени извори, обавезно се наводи име особе која га је приредила, и то после
наслова или после наслова у загради.
2. Чланци се наводе на следећи начин: име и презиме аутора (када се чланак
наводи први пут), назив чланка курентом – обично под наводницима, назив часописа,
новина или другог периодичног издања курзивом, број и годиште (годиште у
заградама), број стране без икаквих додатака (као и код цитирања књига). Уколико је
назив часописа дуг, приликом првог навођења у загради се наводи скраћеница под
којом ће се периодика даље појављивати.
3. Поглавље у књизи или зборнику наводи се на следећи начин: име и презиме
аутора (када се поглавље наводи први пут), наслов рада под наводницима, наслов
књиге или зборника курзивом, место издања, издавач, година издања.
4. Архивски материјал се наводи следећим редом: архив, фонд, кутија, односно
свежањ или фасцикла, број и датум и друге ознаке документа. Потом се наводе подаци
који ближе одређују сам документ.
5. Правни прописи се наводе пуним називом у куренту, обично потом курзивом
гласило у којем је пропис објављен, запета, број и година објављивања раздвојени
косом цртом.
6. Цитирање текстова с интернета треба да садржи назив цитираног текста,
адресу интернет странице и датум приступа страници.

7. Уколико постоји више аутора (до три) књиге или чланка, они се раздвајају
запетом. Приликом првог помињања наводе се имена и презимена. Уколико постоји
више од три аутора, наводи се име и презиме само првог од њих, уз додавање „и др.”.
8. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код поновљеног
цитирања тог рада, после првог слова имена и презимена аутора, ставља се: н. д., страна
и тачка. Уколико се цитира више радова истог аутора, било књига, било чланака,
поштоје први пут назив сваког рада наведен у пуном облику, код поновљеног цитирања
наводи се прво слово имена и презиме аутора, скраћени наслов дела, број странице и
тачка.
9. Уколико се цитира текст с више узастопних страна које су тачно одређене, оне
се раздвајају цртом, после чега следи тачка. Уколико се цитирају подаци с више
различитих страна, наводе се њихови бројеви раздвојени запетама. Уколико се цитира
више страна које се не одређују прецизно, после броја који означава прву страну
наводи се „и даље”.
10. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дела као у претходној
напомени, користи се „исто”. Уколико се цитира податак из истог дела као у
претходној напомени, али с различите стране, користи се „исто”, наводи се страна и
ставља се тачка на крају.
11. Латинске и друге стране речи пишу се курзивом.
12. Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција на
српски језик према Правопису српскога језика Матице српске), с тим што се при првом
навођењу у загради име даје изворно.
12. За „видети” користи се скраћеница „вид.”, а за „упоредити” се користи
скраћеница „упор.”.

РЕЦЕНЗИРАЊЕ РУКОПИСА
Након пријема рада, који је прилагођен према горенаведеном Упутству, рукопис
се шаље на рецензију. Рад се рецензира од стране два независна рецензента. Име аутора
рукописа не саопштава се рецензентима, нити је аутор рукописа упознат са именима
рецензената. Након рецензирања рукописа аутор има право на увид у анонимну
рецензију. Имена рецензената из претходне године објављују се у списку рецензената
на крају прве свеске у текућој години.

Редакција

