Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду

Упутство за припрему рукописа за штампу
- Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду објављује изворне радове из свих
области истраживања друштвених и хуманистичких наука. Радови који су већ
објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији неће ући у процес
рецензирања, као ни они који не задовољавају научне критеријуме Редакције.
- Радови се публикују на свим језицима који се изучавају на Филозофском факултету у
Новом Саду (српски, мађарски, словачки, румунски, русински, руски, немачки, енглески,
француски).
Рукопис понуђен за штампу треба да има следеће елементе: име и презиме аутора,
институцију у којој је запослен, наслов рада, сажетак (на језику рада), кључне речи,
текст рада, резиме (на српском и енглеском) и научни апарат , редоследом којим су
овде наведени.
Радови се достављају у штампаној и електронској форми секретару редакције Милану
Дрчи (Филозофски факултет у Новом Саду, кабинет 11 у Централној библиотеци;
drca@ff.uns.ac.rs)
1. Форматирање текста
Текстови се пишу у програму Microsoft Word, фонтом Times New Roman, ћирилицом или
латиницом. Величина фонта основног текста је 12 (сем код блок цитата, односно цитата
од преко 40 речи, где је 11). Проред текста је 1,5, а маргине су 2,5 центиметра са све
четири стране. Сваки нови пасус је увучен ("TAB"), а текст треба изравнати са обе
стране ("justify"). Не треба делити речи на крају реда на слогове. Све странице текста
треба да буду нумерисане, а формат странице је А4.
За фусноте се користе арапски бројеви, од 1 па надаље. Графички прилози треба да
буду црно-бели и уређени у изворном формату. Њихову величину и сложеност треба
прилагодити формату часописа, како би се јасно видели сви елементи.
Радови који не задовољавају граматичке и правописне стандарде не могу да уђу у
поступак рецензирања.
2. Насловна страница
Сви радови имају насловну страницу која треба да садржи име(на) и институцију/
институције (једног или више) аутора (који се наводе вертикално ако их има више), пун
наслов прилога, број речи текста (укључујући фусноте и референце) и фусноту која је
обележена звездицом (*). Звездица која се налази иза наслова односи се на насловну
фусноту на дну странице, која треба да садржи име и имејл адресу (првог) аутора, име и
број пројекта, захвалницу, напомену о раду итд.
3. Апстракт и кључне речи, резиме
Апстракт се пише у једном параграфу, не дужи од 200 речи; представља опис
најважнијих доприноса рада. Испод апстракта треба навести од три до пет кључних
речи.

Резиме на енглеском и српском језику пише се на крају текста, а пре литературе. У
њему се сажето приказују проблем и резултати истраживања, у не више од 500 речи.
Након резимеа на енглеском треба навести и кључне речи на том језику. За исправност
текста на енглеском одговоран је аутор.
4. Обим текста
Минимална дужина рада је 5000 речи, а максимална 10000. Радови краћи од минималне
наведене дужине неће бити узимани у разматрање.
5. Анонимност
Процес рецензирања је у потпуности анониман. У том циљу, аутори морају да уклоне све
информације из текста на основу којих би могли да буду идентификовани, на следеће
начине:
(а) анонимизацијом аутоцитата;
(б) анонимизацијом референци у библиографији које упућују на идентитет аутора,
(ц) пажљивим именовањем фајла рада, како се не би видело ко је творац фајла (нпр.
File > Check for Issues > Inspect Document > Document Properties and Personal Information >
Inspect > Remove All > Close).
6. Цитирање унутар текста
Коришћени извор наводи се унутар текста, тако што се елементи (аутор, година
издања, број странице на којој се налази део који се цитира) наводе у заградама и
одвајају зарезом и двотачком.
(Бугарски, 1998: 24)
(Бугарски, 1998: 24-25)
Цитирани извори се наводе на крају реченице, непосредно пре тачке.
Ако цитат који се наводи у тексту садржи више од 40 речи не користе се знакови
навода, већ се цитат пише у посебном блоку.
Кад се наводи рад са 3-5 аутора, приликом првог навођења таквог извора потребно је
навести све ауторе:
(Рокал, Ђере, Пал, & Касаш, 2002)
Код каснијих навођења овог извора навести само првог аутора и додати "и др." уколико
је публикација на српском или "ет ал." ако је писана на страном језику.
(Рокал и др., 1982)
Уколико рад има 6 и више аутора, при првом и сваком даљем навођењу навести само
првог аутора и додати "и др." ако је публикација писана на српском или "ет ал." ако је
књига писана на страном језику.
Када се цитира извор који нема нумерисане странице (као што је најчешће случај са
електронским изворима) користе се број параграфа или наслов одељка и број
параграфа у том одељку:
(Богдановић, 2000, пара. 5), (Џонсон, 2000, Conclusion section, пара. 1)
Ако рад садржи две или више референци од истог аутора из исте године, онда се после
податка о години додају словне ознаке "а", "б" итд.
(Торма, 2000а)
(Торма, 2000б)

7. Литература
Наводи се по азбучном или абецедном реду на следећи начин:
7.1. Књиге (штампани извори)
7.1.1. Књига са једним аутором
Лукић, Р. (2010).Ревизија у банкама. Београд: Центар за издавачку делатност
Економског факултета у Београду.
7.1.2. Књига са више издања (податак се не наводи ако има само једно издање)
Лукић, Р. (2010). Ревизија у банкама (4. изд.). Београд : Центар за издавачку делатност
Економског факултета у Београду.
7.1.3. Књига са више аутора
Када је у питању више аутора, наводе се сви, с тим што се пре последњег презимена
додаје амперсенд, односно "&". Ако има више од седам аутора, наводи се првих шест,
затим се пишу три тачке и на крају последњи аутор.
Ђорђевић, С., & Митић, М. (2000). Дипломатско и конзуларно право. Београд: Службени
лист СРЈ.
Рокал, П., Ђере, З., Пал, Т., & Касаш, А. (2002). Историја Мађара. Београд: Clio.
7.1.4. Књига са уредником или приређивачем, зборник радова
Ако је књига зборник радова са научног скупа или посвећен једној теми, као аутор
наводи се приређивач тог дела и уз његово презиме и иницијал имена у загради додаје
се "уред." ако је уредник или "прир." ако је приређивач или "Ед." као уредник ("едитор")
ако је књига писана на страном језику.
Ђурковић, М. (уред.) (2007). Србија 2000-2006: држава, друштво, привреда. Београд:
Институт за европске студије.
7.2. Чланци у часописима
7.2.1. Чланак из зборника
Радовић, З. (2007). Доношење устава. У: Ђурковић, М. (уред.) (2007). Србија 2000-2006:
држава, друштво, привреда (стр. 27-38). Београд: Институт за европске студије.
7.2.2. Чланак из научног часописа
Ђурић, С. (2010). Контрола квалитета квалитативних истраживања. Социолошки
преглед, 44, 485-502.2.2.3. Чланак из магазина
Чланак из магазина има исти формат као кад се описује чланак из научног часописа,
само што се додаје податак о месецу (ако излази месечно) и податак о дану (ако излази
недељно).
Бубњевић, С. (2009, децембар). Скривени келтски трагови. National Geographic Србија,
38, 110-117.
7.2.4. Чланак из новина
За приказ ових извора треба додати податак о години, месецу и дану за дневне и
недељне новине. Такође, користити "стр." (или "п." ако су новине на страном језику) код
броја страна.
Мишић, М. (1. феб. 2012). Ју-Ес стил смањио губитке. Политика, стр. 11.
А ако се не спомиње аутор чланка:

Стражевица готова за два месеца. (1. феб. 2012). Политика, стр. 10.
7.3. Онлајн извори
Кад год је могуће треба уписати ДОИ број. Овај број се уписује на крају описа без тачке.
Ако ДОИ није доступан треба користити УРЛ, али не треба уписивати датум приступа
сајту, осим код сајтова који ће се највероватније временом мењати.
7.3.1. Чланак из онлајн научног часописа
Станков, С. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum
topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution.
Biology Direct, 1. дои:10.1186/1745-6150-1-5
Ако чланак нема ДОИ број може се користити УРЛ адреса:
Станков, С. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum
topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution.
Biology Direct, 1. Преузето са http://www.biology-direct.com/content/1/1/5
7.3.2. Е-књиге
При цитирању књига или поглавља из књига која су једино доступна "онлајн", уместо
податка о месту издавања и издавачу ставити податак о електронском извору из ког се
преузима:
Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the
inner solar system[SpringerLink version]. дои: 10.1007/978-0-387-73155-1
7.3.3. Веб сајт
Податак о години односи се на датум креирања, датум копирајта или датум последње
промене.
а. Веб сајт чији аутор је познат:
Kraizer, S. (2005). Safe child. Преузето 29. фебруара 2008, са http://www.safechild.org/
б. Веб сајт чији аутор није познат:
Penn State Myths. (2006). Преузето 6. децембра 2011, са http://www.psu.edu/ur/about/
myths.html
ц. Веб сајт где је аутор корпорација или организација:
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (15. фебруар 2008).
Stop underage drinking. Преузето 29. фебруара 2008, са http://www.stopalcoholabuse.gov.
д. Страна унутар веб стране:
Global warming solutions. (2007, Мај 21). У: Union of Concerned Scientists. Преузето 29.
фебруара 2008, са http://www.ucsusa.org/global_warming /soultions
7.3.4.Блог и wiki
а. блог:
Јеремиах, Д. (2007, Септембар 29). The right mindset for success in business and personal
life [Web log message]. Преузето са http://www.myrockcrawler.com
б. wiki:
Happiness. (n.d.). U: Psychwiki.. Преузето 7. децембра 2009 са http://www.psychwiki.com/
wiki/Happiness
7.3.5. Видео пост (YouTube, Vimeo и слично)

За податак о аутору узима се презиме и име аутора (ако је тај податак познат) или име
које је аутор узео као свој алијас (обично се налази поред податка "uploaded by" или
"from"):
Triplexity. (1. август 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) [video].
Преузето са http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE3.

