УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Текст доставити на адресу Редакције издања Историјског института,
Кнеза Михаила 36/II, Београд, email: istorinst@iib.ac.rs
Рукописи у компјутерском слогу предају се у једном примерку у
штампаном и електронском облику у фонту Times New Roman, величина
фонта 12. Размак између редова је 1.5, а напомене се налазе на крају сваке
стране. Аутори могу предати радове и на страном језику (енглески, руски,
француски, немачки).
Текст може да има највише 1,5 табак (1.800 словних места по страни)
Осим основног текста са напоменама (уређеним према упутству), рад
треба да садржи:
 Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може имати више од
600 словних знакова. Пише се на језику којим је писан основни
текст.
 Кључне речи. Дају се на српском и на енглеском језику и може их
бити највише 10.
 Резиме. Предаје се на енглеском језику и не може имати више од
1.200 словних знакова.
 Прилоге. Доставити их електронској форми ван Word документа
у једном од следећих формата .tiff, .jpg, .eps, .cdr. Црно беле
фотографије предати у резолуцији од најмање 150, а колор од 300
dpi.
 Листу референци. Налази се на крају рада и састоји се из два дела
(Извори и Литература), по абецедном и алфабетском реду аутора,
са пуним насловима, називима часописа и бројем страна. Све
ћириличке библиографске јединице морају имати и латиничку
транслитерацију.
Начин цитирања:
Посебних издања:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и
презимена, обичним словима. Први пут цитиран наслов књиге пише се
у целини, курзивом. Место и година издања пишу се иза наслова, без
запете између. Цитиране странице пишу се на крају без скраћене
ознаке за страну.

Примери:
 С. Рудић, Властела Илирског грбовника, Београд 2006, 44–46.
Пример за поновљено издање књиге:
 К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 19782, 30.
Чланака у часописима:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и
презимена, обичним словима. Наслов рада се пише курзивом. Назив
часописа (пун или са скраћен), број (арапским цифрама), година у
загради и цитирана страна.
Примери:
 Т. Живковић, Легенда о Павлимиру Белу, Историјски часопис 50
(2003) 15.
 П. Пузовић, Увођење општежића у Хиландару 1933. године, ИЧ
45–46 (19981999) 2000, 245.
(начин за часописе где је година за коју се односе различита у
односу на годину изласка часописа)
 Г. Томовић, Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског
краја, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58.
(начин за часописе са истим називом, а различитим местом издања,
мање познатe, ретко доступнe часописe)
Чланака у зборницима радова:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и
презимена, обичним словима. Наслов рада курзивом, наслов зборника,
место издања и година и цитирана страна.
Пример:
 Р. Ћук, Почеци рударства и привредни успон Србије, Краљ
Владислав и Србија 13. века, Београд 2003, 103.
Поглавља у колективним публикацијама:
Назив публикације (курзивом) и том, место и година издања, цитирана
страна и име аутора поглавља у загради.
Пример:
 Историја српског народа, VI–1, Београд 1983, 98 (Д. Ђорђевић).

Извора:
Примери:
 Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, изд. Ђ.
Даничић,
Биоград 1865, 97.
 С. Б. Скокнић, Моје успомене из Првог светског рата, прир. М. Ј.
Милићевић, Београд 2003, 63.
 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–1, Београд – Ср.
Карловци 1929, 250.
 Actes de Lavra, III, par P. Lemerle, Paris 1979, 13.
После првог помена пуне библиографске јединице у напоменама,
током наредних цитирања даје се скраћени облик, односно понавља се
иницијал имена и презиме аутoра и скраћени наслов.
 Код узастопног навођења аутора и дела: Исто, Ibid.
 Koд поновљеног навођења дела: нав. дело, op. cit.
 У ћирилици употребљава се скраћеница уп. а у латиници cf.
 Напомене се скраћују са нап.
 Не употребљавају се скраћенице стр. односно p. и pp.
Датуми се пишу на следећи начин, нпр. 2. март 2007.
Бројеви већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, а не са
размацима, нпр. 2.000, 10.000.
Аутори контролишу и уносе лекторске интервенције у електронску
верзију текста. Уколико се не слажу са неком од лекторских интервенција
то морају видно означити на штампаној верзији текста.
Радови се примају до 31. марта за текућу годину.

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

The articles should be submitted both in paper form to the Editorial Board of
The Institute of History (Address: Kneza Mihaila Street 36/II, Belgrade,
Republic of Serbia) and in digital form via email (istorinst@iib.ac.rs).
The texts should be typed in MS Word application and submitted in one
digital copy. We recommend the use of Times New Roman font. The font size
of the main text should be 12pt (with 1.5 spacing) and of the footnotes 10pt
(with single spacing). Footnotes should be in the footer of each page.
Contributors may submit their articles in Serbian or in a foreign language
(English, Russian, French, German).
The text should not exceed 24 pages (43.200 characters, including spaces).
Each text should include, along with the main text and footnotes, the following:
 Abstract – which comes after the title. It should be written in same
language as the main text and not exceed 600 characters (with spaces).
 Keywords – up to ten words, given in Serbian and English.
 Summary – should be written in English and should not exceed 1.200
characters (with spaces).
 Illustrations and charts – If any, should be submited apart from the
Word document in one of the following digital formats .tiff, .jpg, .eps,
.cdr. Black and white illustrations should be at resolution of at least 150,
and color ones at least 300 dpi.
 List of references. At the end of an article should be added a List of
references, comprising two parts (Primary sources, Secondary works), in
alphabetical order, containing full titles and pages. All the Cyrilic titles
must be followed by a Latin transliteration (Serbian Latin alphabet).
How to cite:
Monographs:
Name of the author(s) should be written just as an inital, with space between
name and full surname, in regular font. In the first citation of a monograph,
its title should contain complete information, in italic font. Place and year
of publication are written after the title, without a comma in between. Cited
pages are written at the end, without abbreviations for the words „page“
and „pages“.

Examples:
 С. Рудић, Властела Илирског грбовника, Београд 2006, 44–46.
Second edition of a book:
 К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 19782, 30.
Articles in journals:
Name of the author(s) should be written just as an inital, with space between name
and full surname, in regular font. The title of the article should be in italic font,
followed by the journal title (full or abbreviated name), its volume and/or number
(in arabic numbers), year (in the brackets) and cited page – all in regular font.
Examples:
 Т. Живковић, Легенда о Павлимиру Белу, Историјски часопис 50
(2003) 15.
 П. Пузовић, Увођење општежића у Хиландару 1933. године,
Историјски часопис 45–46 (19981999) 2000, 245.
(example for the journals in which the year that refers to the volume
does not match with the year of the actual publication)
 Г. Томовић, Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског
краја, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58.
(example for the journals of the same name but different publication
places, less known or less available journals)
Articles in edited volumes / collections of works:
Name of the author(s) should be written just as an inital, with space between
name and full surname, in regular font. The title of the article should be in
italic font, followed by the title of the collection of works, place and year
of publication and cited page – all in regular font.
Example:
 Р. Ћук, Почеци рударства и привредни успон Србије, Краљ Владислав
и Србија 13. века, Београд 2003, 103.
Chapters in books (collective works):
The name of the publication should be written in italic, followed by the
volume, place and year of publication, cited page and the name of the
author(s) (in the brackets) – all in regular font.
Example:
 Историја српског народа, VI–1, Београд 1983, 98 (Д. Ђорђевић).

Primary Sources:
Examples:
 Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, ed. Ђ.
Даничић,
Биоград 1865, 97.
 С. Б. Скокнић, Моје успомене из Првог светског рата, ed. М. Ј.
Милићевић, Београд 2003, 63.
 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–1, Београд – Ср.
Карловци 1929, 250.
 Actes de Lavra, III, par P. Lemerle, Paris 1979, 13.
After the first citation of the full bibliographic unit in footnotes, every
other citation should be given in abbreviated form which includes the initial
of the name and surname of the author(s) and shortened title.
 For successive references to the same author and work use: Isto, Ibid.
 For repeted reference to the work: nav. delo, op. cit.
 In Serbian language the abbreviation up. should be used, while in the
foreign languages the form is cf.
 Footnotes are abbreviated with nap. (in English: note)
 The abbreviations str. i.e. p. and pp. are not to be used.
Dates are written in the following way, e.g. March 2nd 2007 (2. mart 2007.)
Numbers with more than three digits should be written with dots, without
spaces, e.g. 2.000, 10.000.
The Contributors control and insert editorial interventions in the digital version
of their texts. If they have any objections to the interventions received from the
Editiorial Board they should clearly note that on a printed version of the text.
The admition deadline for the current year is March 31st.

