УПУТСТВО АУТОРИМА

Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” треба да буду из библиотечко-информационе теорије и
праксе, као и из културне историје. Предност ће имати радови
који су тематски везани за Златиборски регион, али ће бити
објављени и радови који нису везани за зaвичај, а значајни су за
библиотечко-информациону струку. Молимо ауторе да имају у
виду да се њихов прилог може уклопити у следеће рубрике:
• Из прошлости – радови из историје библиотекарства и
културне историје,
• Истраживања – истраживачки радови из библиотечко-информационе струке,
• Библиографија – библиографије и библиографска истраживања,
• Савремени токови – радови из области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству,
примери добре праксе и сл.
• Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница
и других докумената,
• Прикази – прикази стручних монографија и часописа.
Рад треба да је писан на српском (ћирилицом) у фонту
Times New Roman, величина фонта 12 и да има до 30.000 карактера са размацима. Изузетно, у договору са редакцијом, могу се
објавити и обимнији радови. На самом почетку, у горњем левом
углу, наводи се име и презиме аутора, установа из које долази,
место и е-адреса аутора. Радови чије су верзије излагане на стручним и научним скуповима могу се објавити уз назнаку у првој
фусноти (на крају прве реченице рада). У часопису се не могу
објављивати већ објављени радови.
Наслове писати великим словима (фонт 16 и болдовано), поднаслове малим (фонт 14 и болдовано), сажетак и кључне речи фонт
11, а напомене и фусноте 10. Сажетак треба да има до 150 речи, а

кључне речи до 10 речи. Превод наслова, сажетка и кључних речи
на неки од светских језика наводе се на крају рада након литературе. Користити Чикаго стил библиографског цитирања.1 Фусноте
се дају на дну странице и могу садржати допунска објашњења или
податке о коришћеној литератури и изворима на пример:
Књиге:
У фусноти (у даљем тексту Ф:) редни број. Име Презиме,
Наслов књиге (Место: Издавач, година), страна/-е.
Ф: 1.Радомир Андрић, Бели извор (Београд: Београдска
књига, 2001), 21.
У библиографији (у даљем тексту Б:) редни број. Презиме,
Име. Наслов књиге. Место: Издавач, година.
Б: 1. Андрић, Радомир. Бели извор. Београд: Београдска
књига, 2001.
Књиге које имају до три аутора:
Ф: Име Презиме, Име Презиме, Име Презиме, Наслов књиге
(Место: Издавач, година), страна/-е.
Ф: Светлана Јанчић, Ана Савић, Каталози Народне библиотекер Србије (Београд: Народна библиотека Србије, 2021), 134–135.
Б: редни број. Презиме, Име, Име Презиме, Име Презиме.
Наслов књиге. Место: Издавач, година.
Б: 3. Јанчић, Светлана, Ана Савић. Каталози Народне
библиотеке Србије. Београд: Народна библиотека Србије, 2021.
Четири или више аутора:
Ф: Име Презиме, и др. /et al., Наслов књиге (Место издања:
Издавач, година), страна/е
1 Овај стил је делимично превела Драгана Сабовљев. „Чикаго стил библиографског цитирања”, Панчевачко читалиште, бр. 13 (нов. 2008): 111–115;
бр. 15 (нов. 2009): 86–90, види и Chicago Style Citation Quick Guide доступно
на: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Ф: Dane Žigić, et al., Metodologija naučno-istraživačkog rada u
opštoj medicini (Beograd: Nova prosveta; Beograd; Zagreb: Medicinska
knjiga, 1985), 252–254.
Б: редни број. Презиме, Име, Име и Презиме, Име и Презиме, Име и Презиме, Име и Презиме. Наслов књиге. Место
издања: Издавач, година.
Б: 15. Žigić, Dane, Slobodanka Janošević-Dotlić, Dragoljub
Ivanković, Vera Pertot, Dejan Konstantinović. Metodologija naučno
istraživačkog rada u opštoj medicini. Beograd: Nova prosveta; Beograd;
Zagreb: Medicinska knjiga, 1985.
Чланак у зборнику или неки други део књиге:
Ф: Име и Презиме аутора, „Наслов поглавља или чланка”
у Наслов књиге, ур. Име и Презиме (Место: Издавач, година),
страна/-е.
Ф: Миленко Мисаиловић, „Осећање трагичне кривице
у делима Милутина Ускоковића” у Књижевно дело Милутина
Ускоковића: зборник радова са научног скупа одржаног 19. новембра 1984. године у Титовом Ужицу, уредник Слободан Радовић
(Титово Ужице: Народна библиотека „Едвард Кардељ”, 1985),
57–58.
Б: редни број. Презиме, Име аутора, „Наслов поглавља или
чланка” у Наслов књиге, ур. Име и Презиме, страна/-е. Место:
Издавач, година.
Б: 7. Мисаиловић, Миленко, „Осећање трагичне кривице у
делима Милутина Ускоковића” у Књижевно дело Милутина Ускоковића: зборник радова са научног скупа одржаног 19. новембра
1984. године у Титовом Ужицу, уредник Слободан Радовић, 49–87.
Титово Ужице: Народна библиотека „Едвард Кардељ”, 1985.
Чланак у часопису:
Ф: редни број. Име и Презиме, „Наслов чланка”, Наслов
часописа, бр. свеске (година): страна/е.
Ф: Илија Мисаиловић, „Железница Ужица у ратним условима 1941. године”, Историјска баштина, бр. 20 (2011): 175

Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часописа, бр. свеске (година): страна/е.
Б: 4. Мисаиловић, Илија. „Железница Ужица у ратним условима 1941. године”. Историјска баштина, бр. 20 (2011): 171–186.
Чланак у онлајн часопису:
Ф: редни број. Име Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часописа, бр. свеске (година): страна/е, http://адреса (преузето датум).
Ф: 1. Марија Радуловић, „Библиотека и тинејџери”, Глас
библиотеке, бр. 20 (2014): 99–100, http://www.cacak-dis.rs/
elektronska_izdanja/ gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21. 9. 2017).
Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часописа, бр. свеске (година): страна/е, http://адреса (преузето датум).
Б: 7. Радуловић, Марија. „Библиотека и тинејџери”. Глас
библиотеке, бр. 20 (2014): 97–114. http://www.cacak-dis.rs/
elektronska_izdanja/gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21. 9. 2017).
Остале примере можете погледати у часопису Читалиште
бројеви 13 и 15, или на сајту https://www.chicagomanualofstyle.
org/tools_citationguide.html (Chicago Style Citation Quick Guide).
Коришћену литературу и изворе навести азбучним редом
на крају текста и не преводити на језик рада (дела писана ћирилицом наводе се ћирилицом, дела на латиници латиницом, као
и у фуснотама). Извор који нису коришћени у раду не могу бити
наведени у литератури. Наслов, резиме и кључне речи, преведени
на неки од страних језика, дају се након наведене литературе.
Фотографије, табеле и илустрације достављају се уз текст
у атачменту. Они морају бити у доброј резолуцији погодној за
штампу (резолуција слике 1024x768 пиксела, односно да фотографија буде у 300dp у размери 1:1 (9x6 cm и мање). Резолуција
се односи на оригиналну илустрацију, а не на компјутерски повећану. Обавезно обележити у тексту место илустрације истом
ознаком коју има илустрација.

Како бисмо избегли да се у сваком тексту појављује различит тип наводника, потребно је да се наводе према Правопису
српског језика (пример: „Наводници”), као и црте између бројева – искључиво дужа црта (1922–1978). Молимо ауторе да воде
рачуна о размацима (после знакова интерпункције обавезан је
размак, а пре знакова интерпункције не треба). Уколико аутори
буду наводили другачије, текстове ћемо вратити на дораду.

