Мешовита грађа (Miscellanea) објављује критичка издања необјављених и
објављених историјских извора.
Радови могу бити написани на српском и сродним језицима, на енглеском, руском,
немачком и француском језику. Радови на српском језику штампају се ћириличним
писмом.
Мешовита грађа (Miscellanea) излази једном годишње.
Публиковање у Мешовитој грађи (Miscellanea) је бесплатно.
Мешовита грађа (Miscellanea) је доступан је у режиму отвореног приступа.
ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА

Главни уредник Мешовите грађе (Miscellanea) доноси коначну одлуку о томе који
ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке уредник се руководи уређивачком
политиком водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења
ауторских права и плагирање.
Уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези са поднесеним рукописом.
Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и судбини рукописа одлучује
уредништво. Пошто је идентитет аутора и рецензената непознат другој страни, уредник је
дужан да ту анонимност гарантује.
Уредник је дужан да суд о рукопису доноси на основу његовог садржаја, без
расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда
Уредник не сме да користи необјављен материјал из поднесених рукописа за своја
истраживања без писане дозволе аутора.
ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није
објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. Аутори такође
гарантују да након објављивања у Мешовитој грађи (Miscellanea), рукопис неће бити
објављен у другој публикацији на било ком језику без сагласности власника ауторских
права.
Аутори гарантују да права трећих лица неће бити повређена и да издавач неће
сносити никакву одговорност ако се појаве било какви захтеви за накнаду штете.
Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и валидност
резултата, и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих страна
укључених у истраживање.
Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ негде
објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права и да приликом
подношења рада доставе доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви
докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.
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Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су значајно
допринела садржају рукописа.
Аутори се морају придржавати етичких стандарда који се односе на
научноистраживачки рад. Аутори гарантују да рад није плагијат. Аутори гарантују да
рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права других.
У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог објављивања,
дужни су да моментално о томе обавесте уредника или издавача и да са њима сарађују
како би се рад повукао, исправио или на неки други начин указало на настали пропуст.
РЕЦЕНЗИЈА

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да уреднику и уредништву
помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз
процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа. Сви достављени радови
пролазе процедуру анонимног рецензирања од стране два компетентна рецензента које
одређује редакција. Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно. Да би рад
био објављен обе рецензије морају да буду позитивне. Аутори који добију условно
позитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или, уколико то не желе, да
повуку рад из штампе. Рок за исправку радова је 15 дана од датума слања рецензије
аутору. Рецензент је дужан да у року од три недеље достави готову рецензију рада.
Избор рецензената спада у дискрециона права уредника и редакције. Рецензенти
морају да располажу релевантним знањима у вези са облашћу којом се рукопис бави и не
могу бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори)
са било којим од аутора поднесеног рада.
Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рукопис
бави дужан је да о томе обавести уредника.
Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен
аргументима.
Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима.
У главној фази рецензије, главни уредник шаље поднесени рад одређеним
рецензентима. Рецензентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која
рецензентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела одлука о
судбини рукописа који им је поднет на оцену. У завршном делу обрасца, рецензенти
морају да наведу своја запажања и предлоге како да се поднети рукопис побољша.
Рецензентски лист рецензенту шаље секретар редакције Мешовите грађе (Miscellanea).
Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других.
Рецензентима није познат идентитет других рецензената.
Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. У случају
да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће проверити
да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави
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сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других
рецензената.
ПЛАГИЈАРИЗАМ

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног
израза и представљање као својих, представља грубо кршење научне етике. Плагирање
може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.
Плагијат обухвата следеће:

дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање
(у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на
извор или обележавање копираних фрагмената (на пример, коришћењем наводника);

копирање једначина, слика или табела из туђих радова без правилног
навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права за њихово
коришћење.
Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат или
аутоплагијат.
Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће аутоматски
одбијени.
Ако се установи да је рад који је објављен у Мешовитој грађи (Miscellanea)
плагијат, од аутора ће се захтевати да упуте писано извињење ауторима изворног рада и
прекинуће се сарадња са ауторима плагијата.
ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Објављени рукописи биће доступни докле год је то могуће у оној форми у којој су
објављени, без икаквих измена. Понекад се, међутим, може десити да објављени рукопис
мора да се повуче. Главни разлог за повлачење рукописа јесте потреба да се исправи
грешка у циљу очувања интегритета науке, а не жеља да се аутори казне.
Чланак се мора повући у случају кршења права издавача, носилаца ауторских права
или аутора; повреде професионалних етичких кодекса, тј. у случају подношења истог
рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата,
манипулације подацима у циљу преваре и слично. У неким случајевима рад се може
повући и како би се исправиле накнадно уочене грешке у рукопису или објављеном раду.
Стандарди за разрешавање ситуација када мора доћи до повлачења рада
дефинисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и од стране
Мешовите грађе (Miscellanea): у електронској верзији изворног чланка (оног који се
повлачи) успоставља се веза (HTML link) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак
се чува у изворној форми, али са воденим жигом на PDF документу, на свакој страници,
који указује да је чланак повучен (RETRACTED).
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ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Мешовита грађа (Miscellanea) је доступна у режиму отвореног приступа. Чланци
објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта часописа и користити у складу
са лиценцом Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/)
Мешовита грађа (Miscellanea) не наплаћује APC (Article Processing Charge).
САМОАРХИВИРАЊЕ

Часопис омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију рукописа, као и
финалну, објављену верзију у PDF формату депонују у институционални репозиторијум
и/или некомерцијалне базе података, да га објави на личним веб страницама (укључујући
и профиле не друштвеним мрежема за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu
итд.) и/или на сајту институције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце
Creative
Commons
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez
prerada
3.0
Srbija
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), у било које време након објављивања
у часопису. При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор
рукописа, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка
у форми HTML линка.
АУТОРСКА ПРАВА

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска права на
издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у часопису, аутори
задржавају сва права.
На издавача се преносе следећа права на рукопис, укључујући и додатне
материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања
рукописа;

право да рукопис преведе на друге језике;

право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична
средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и право да дистрибуира
ове копије;

право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички
користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито у машински
читљивој/дигитализованој форми на носачима података као што су хард диск, CD-ROM,
DVD, Blu-ray Disc (BD), мини диск, траке са подацима, и право да репродукује и
дистрибуира рукопис са тих преносника података;
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право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе
података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима;

право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама
корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или другим читачима
(укључујући и читаче електонских књига), и у штампаној форми за кориснике, било путем
интернета, онлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.
Молимо ауторе да погледају и попуне Ауторску изјаву и Уговор о преносу
ауторских права.


Редакција часописа Мешовита грађа (Miscellanea)
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