Упутство за припрему радова за публиковање у часопису Музеји 9
Музејског друштва Србије
Радови се предају на српском језику, ћириличним писмом. Радови
иностраних аутора могу бити објављени и на другим језицима и одговарајућим
писмима. Уколико је текст домаћег аутора изворно писан на страном језику
(саопштење на међународном скупу, сарадња на међународном пројекту и сл.),
може бити прихваћен у оригиналној верзији.
Ради ажурног извршавања послова на издавању публикација аутори су
дужни да предају рукопис у року који одреди Уређивачки одбор. Рукописи се
шаљу електронском поштом према утврђеним стандардима. Детаљнија упутства
приложена су у даљем тексту. Део примера за навођење литературе преузет је са
линка: https://citaliste.rs/casopis/br34/sabovljev_dragana.pdf а за све што није
обухваћено овим упуством аутори могу користити приручник Чикаго стила (The
Chicago Manual of Style). Текстови се достављају секретару уређивачког одбора.
Часопис Музеји објављује само радове који нису раније објављивани и
нису предати за штампу на другом месту. Категорије радова који се достављају
могу бити: оригинални стручни и научни радови, прегледни радови, пројекти
(планирани и изведени), прописи и препоруке који се односе на културна добра,
критике и полемике, прикази објављених књига, каталога, изложби, скупова и
јавних манифестација, препоруке, хронике о раду, изложбама, напредовањима у
служби и наградама.
Структура оригиналног стручног и научног рада мора бити таква да се у
уводу јасно представе: научни контекст проблема, уз осврт на релевантне
резултате претходних истраживања, методе и циљеви истраживања, и да се у
закључку јасно представе резултати. Прегледни рад, који не садржи оригиналне
резултате истраживања, треба да пружи критички приказ одређеног проблема и
релевантне литературе, одређену синтезу научних информација и др. Прикази
не треба да садрже сажетак, кључне речи и резиме.
Процес рецензирања
Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног рецензирања од
стране компетентног рецензента кога одређује Уређивачки одбор. Аутори који
добију условно позитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената
или да понуде додатно прихватљиво образложење за спорне делове рада у
договореном року. Уколико то не желе, могу да повуку рад из штампе. У
сваком случају уколико се ставови аутора и рецензента не усагласе, Уређивачки
одбор задржава право да одлучи да ли је аутор или рецензент у праву.
Радови који се предају Уређивачком одбору часописа Музеји морају бити
опремљени на стандардан начин, па су аутори дужни да поштују следећа
правила:
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Структура рада
Рад треба да садржи, наведеним редом, следеће елементе:
1. Име, средње слово и презиме аутора, исписано у горњем левом углу прве
стране;
2. Назив установе и адреса коју аутор или аутори, треба да наведу испод имена.
Потребно је навести пун (званичан) назив и седиште установе у којој су
запослени или хонорарно ангажовани, или да су у својству самосталног
истраживача. Потребно је такође навести и електронску адресу, стручно и
научно звање;
3. Наслов рада, који треба да што верније упути на садржај рада и да садржи
речи прикладне за индексирање и претраживање. Уколико се такве речи не
налазе у наслову, потребно је да се дода поднаслов. Наслов (величина фонта 16)
и поднаслов (величина фонта 14) куцају се великим словима;
4. Сажетак, који укратко представља проблем, циљ, методе и резултате
истраживања. Пише се испод наслова а пре основног текста. Потребно га је
двоструким проредом одвојити од наслова и основног текста. Сажетак треба да
буде на језику основног текста у обиму до 100 речи или 8 редова. Пожељно је да
садржи термине који се често користе за индексирање и претраживање чланака.
Сажетак, без истакнутог наслова, мора бити јасно издвојен, увучен у односу на
основни текст, писан фонтом величине 10;
5. Кључне речи, дописују се испод сажетка и треба да буду речи које
најпрецизније упућују на садржај рада, а омогућавају лако индексирање и
претраживање. Број кључних речи не треба да буде већи од пет и куцају се
фонтом величине 10;
6. Основни текст не би требало да прелази обим од 30000 карактера. Текст се
предаје у doc. формату Мicrosoft Office Word програмског пакета 97 или новијег.
Формат је стандардни: А4; маргине 2,5 cm; фонт је Times New Roman, величина
фонта 12, проред 1,5. У основном тексту треба обележити италиком речи
наведене писмом различитим од основног. Такође, за наглашавање се користи
италик (не болд). Уколико текст садржи и поднаслове они се пишу без
наглашавања, као и основни текст. Аутори текстова не треба да стављају
пагинацију. Молимо ауторе да обрате пажњу на писање наводника. Наводнике
треба писати овако „”, а не „“ нити ” “. Такође не треба писати ни » « или « ».
Изузетак су цитирана дела на страном језику када се користе ови наводници " ".
Графички прилози се предају као посебни фајлови, а у основном тексту треба
означити места на којима би требало да се налазе (даље у тексту приложено je
детаљније упутство);
8. Библиографија се наводи азбучним односно абецедним редом уколико је рад
писан латиничним писмом. Више дела истог аутора потребно је навести
хронолошки. Ако је исти аутор представљен са више радова објављених исте
године, они се нижу према наслову, а уз годину се дописују мала слова, како би
се правила разлика при цитирању. Наводе се само радови који су цитирани у
тексту рада;
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9. Извори представљају документа из архивске грађе а наводе се према пореклу
и на начин на који је архивска грађа евидентирана у установи из које потиче
(даље у тексту објашњено је детаљније);
10. Скраћенице – пре резимеа потребно је приложити разрешење свих усвојених
скраћеница које су коришћене, ређајући их азбучним односно абецедним редом,
зависно од писма основног текста;
11. Резиме рада обима до 1200 карактера пише се доставља као посебан фајл на
енглеском језику, односно српском, уколико је основни текст рада на енглеском
језику. Потребно је превести и кључне речи и афилијацију, која треба да буде
исписана у горњем левом углу документа. Уколико аутор није у могућности да
достави превод потребно је да резиме са пратећим елементима достави
редакцији на језику основног текста рада;
12. Фусноте се наводе према приложеном моделу у следећем сегменту овог
упутства. Уколико се једно дело наводи два пута за редом, приликом другог
навођења користи се – Исто – или уколико се мења само пагинација наведеног
дела иза зареза се наводи број стране, нпр: Исто, 19. Када се то дело наводи
негде даље у тексту, може се навести у скраћеном облику – назив дела, година
и страна.
НАВОЂЕЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ
I Књиге
1. Навођење књига:
а. један аутор
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге
(Место издања: Издавач, година), страна (или стране, уколико се наводи
већи део текста; бројеви страна се одвајају дугачком цртом, без размака
између црте и бројева).
Bernar Deloš, Virtuelni muzej, ka etici novih slika (Beograd: Clio, Narodni
muzej, 2006), 59–63.
библиографија: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
Deloš, Bernar. Virtuelni muzej, ka etici novih slika. Beograd: Clio, Narodni
muzej, 2006.

б. два аутора
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме и име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Управљање библиотекама у добу знања (Источно Сарајево: Градска библиотека, 2007), 36–42.
библиографија: Презиме, име и име и презиме аутора. Наслов књиге.
Место издања: Издавач, година
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Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. Управљање библиотекама у добу знања. Источно Сарајево: Градска библиотека, 2007.
в. четири и више аутора
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора и др., Наслов
књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Бошко Бабик и др., Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија, том 4 Грамоти, запи си и друга документарна грага
за манастирите и црквитена прилепска област, ур. Владимир Мошин
(Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура,
1981), 254.
библиографија: Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач,
година.
Бабик, Бошко, Владимир Мошин, Славица Николовска, Загорка Расолкоска-Николовска, Лидија Славева и Радмила Угринова–Скаловска подготовиле. Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија. Том 4 Грамоти, записи и друга документарна грага за манастирите и црквите на прилепска област. Уредник Владимир Мошин. Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 1981.

2. Примарна одговорност уредника, преводиоца или приређивача, када није наведен аутор:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме, ур., гл и одг. ур., прев., прир., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Bojan Đurić, ur., Novi talas (Beograd: Beogradski centar za ljudska prava,
2005), 96.
библиографија: Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
Đurić, Bojan, ur. Novi talas. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava,
2005.

3. Секундарна одговорност (уредник, преводилац или приређивач уз аутора):
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге,
ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
Вилијам Шекспир, Магбет, прир. Владислава Гордић Петковић, прев.
Светислав Стефановић (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства,
2003), 19.
библиографија: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, Главни и
одговорни уредник, Превео, Приредио Име и презиме. Место издања:
Издавач, година.
Шекспир, Вилијам. Магбет. Приредила и пропратне белешке написала
Владислава Гордић Петковић. Превео Светислав Стефановић. Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.
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4. Поглавље или неки други део књиге:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља”, у Наслов књиге, уредник Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
Миломир Степић, „Позиција Србије пред почетак Великог рата са
становишта Првог и Другог закона геополитике”, у Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и
Љубодраг П. Ристић (Лајковац: Градска библиотека; Београд: Институт
за политичке студије), 62.
библиографија: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља”. У Наслов књиге. уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.
Степић, Миломир. „Позиција Србије пред почетак Великог рата са
становишта Првог и Другог закона геополитике”. У Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године. Уредници Миломир Степић
и Љубодраг П. Ристић, 55-78. Лајковац: Градска библиотека; Београд:
Институт за политичке студије, 2015.

5. Поглавље приређеног тома књиге (у односу на примарне изворе):
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља”, у Наслов књиге, ур. Име и презиме, том Наслова књиге, ур. Име
и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
Quintus Tulius Cicero, "Handbook on Canvassing for the Consulship", u Rome: Late Republic and Principate, ur. Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White,
tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, ur. John Boyer
i Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago press, 1986), 35.
библиографија: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља”. У Наслов књиге, уредник Име и презиме. Том Наслова књиге, уредник Име и презиме,
стране. Место издавања: Издавач, година.
Cicero, Quintus Tulius. "Handbook on Canvassing for the Consulship". U Rome: Late Republic and Principate, Urednici Walter Emil Kaegi Jr. i Peter
White. Tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization,
urednici John Boyer i Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago
press, 1986. Originalno objavljeno u Evelyn S. Shuckburg, prev., The Letters
of Cicero, tom 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

6. Електронска издања књига
Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је
коришћена у раду.
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге
(Место издања: Издавач, година), http://adresa (преузето датум).
Бранислав Нушић, Аутобиографија (Београд: Креативни центар, 2001),
http://www.antikvarneknjige.com/ elektronskeknjige/19 (преузето 3. 9. 2008).
библиографија: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. http://adresa. (преузето датум). Такође доступно у штампаном
облику и на CD-ROM-у.
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Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд: Креативни центар, 2001.
http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/19 (преузето 3. 9. 2008).
Такође доступно у штампаном облику.
II Периодика
1. Навођење часописа:
а. рад у часопису у штампаном облику (један аутор):
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов
текста”, Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): страна.
Ljubomir Živkov, „Izgubljeni raj”, Think Tank br. 17–18 (2007): 84.
библиографија: Презиме, име. „Наслов текста”. Наслов часописа година
излажења, број, свеска (година): стране.
Živkov, Ljubomir. „Izgubljeni raj”. Think Tank br. 17–18 (2007): 84–85.

б. рад у часопису (више аутора):
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име презиме и име и презиме, „Наслов текста”, Наслов часописа година излажења, број, свеска (година):
страна.
Дејан Ајдачић и Зоран Стефановић, „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету”, Гласник Народне библиотеке Србије 1
(1999): 74.
библиографија: Презиме, име и име и презиме. „Наслов текста”. Наслов
часописа година излажења, број, свеска (година): стране.
Ајдачић, Дејан и Зоран Стефановић. „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету”. Гласник Народне библиотеке Србије 1
(1999): 73–78.

в. чланак у популарном часопису:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов
текста”, Наслов часописа, датум излажења, страна.
Душко Лопандић, „Човек звани дипломатија”, Политикин Забавник, 29.
1. 2021, 51.
библиографија: Презиме, име аутора. „Наслов текста”. Наслов часописа,
датум излажења, стране.
Лопандић, Душко. „Човек звани дипломатија”. Политикин Забавник, 29.
1. 2021, 50–53.

г. чланак у новинама:
-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов
текста”, Наслов новина, рубрика, датум.
Димитрије Буквић, „Четврт века Музеја жртава геноцида”, Политика,
Друштво, 16. мај 2021.
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-

библиографија: Презиме, име аутора. „Наслов текста”. Наслов новина,
датум, рубрика.
Буквић, Димитрије. „Четврт века Музеја жртава геноцида”. Политика,
16. мај 2021, Друштво.

д. приказ или рецензија књиге у часопису:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме, „Наслов текста”,
приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора, Наслов часописа, датум, година, страна.
Бранка Драгосавац, „Сага о Драшкоцијевима”, приказ Сага о Драшкоцијевима, Десанка Стаматовић, Панчевачко читалиште, мај 2009, VIII, 137.
библиографија: Презиме, име. „Наслов текста”. Приказ Наслов књиге,
Име и презиме аутора. Наслов часописа, датум, година.
Драгосавац, Бранка. „Сага о Драшкоцијевима”. Приказ Сага о Драшкоцијевима, Десанка Стаматовић. Панчевачко читалиште, мај 2009, VIII.

ђ. текст у online часопису:
-

-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов
текста”, Наслов часописа број, свеска (година издања), http:// adresa
(преузето датум).
Adam Sofronijević, „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili
nepoznanica”, Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007), http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12. 6. 2008).
библиографија: Презиме, име аутора. „Наслов текста”. Наслов часописа
број, свеска (датум) http://adresa (преузето датум).
Sofronijević, Adam. „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili
nepoznanica”. Glasnik Narodne bibliotekeSrbije 1 (2007). http://www.nb.rs/publications/publication. php?id=16571 (преузето 12. 6. 2008).
III Радови изложени на стручном скупу или конференцији:

-

-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме, „Наслов рада” (рад
представљен на Назив скупа или конференције, организатор, Град, Држава, датум одржавања, година).
Иван Кручичан, „Преплитање традиција и идеологија памћења на
примеру Галерије фресака у Београду” (рад представљен на Простори
памћења, Филозофски факултет, Београд, Србија, 12–15. април, 2011).
библиографија: Презиме, име аутора. „Наслов рада”. Рад представљен на
Назив скупа или конференције, организатор, Град, Држава, датум одржавања, година.
Кручичан, Иван. „Преплитање традиција и идеологија памћења на
примеру Галерије фресака у Београду”. Рад представљен на Простори
памћења, Филозофски факултет, Београд, Србија, 12–15. април, 2011).
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IV Документи извршних владиних органа:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име министарства, Наслов текста,
Име и презиме аутора (Место издања: Издавач, година) http://adresa (преузето датум).
Министарство културе Републике Србије. Формални услови за оснивање
фондова, фондација и задужбина (Београд: Сл. гласник СРС, бр. 59/89)
http://www.kultura. sr.gov.yu/?jez=sc&p=60 (преузето 24 8. 2009).
библиографија: Име министарства. Наслов текста. Име и презиме аутора. Место издања: Издавач, година. http: //adresa (преузето датум).
Министарство културе Републике Србије. Формални услови за оснивање
фондова, фондација и задужбина. Београд: Сл. гласник СРС, бр. 59/89.
http://www.kultura. sr.gov.yu/?jez=sc&p=60 (преузето 24 8. 2009).
V Необјављени рукописи и записи

а. необјављене магистарске тезе или докторске дисертације:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Иницијал имена. презиме аутора, „На
слов тезе или дисертације” (магистарска теза или докторска дисертација,
назив факултета, година), стране.
D. Dimitrijević Sabovljev, „Automatizacija procesa popisivanja građe i
formiranja elektronskog zapisa u pripremi izrade bibliografije” (magistarska
teza, Filološki fakultet, 2007), 31–36.
библиографија: Презиме, иницијал имена. „Наслов тезе или дисертације”. Магистарска теза или докторска дисертација, назив факултета, година.
Dimitrijević Sabovljev, D. „Automatizacija procesa popisivanja građe i
formiranja elektronskog zapisa u pripremi izrade bibliografije”. Magistarska
teza, Filološki fakultet, 2007.

б. навођење необјављених интервјуа:
-

-

напомена или фуснота: редни број. Име и презиме аутора интервјуа,
Интервју аутора, место, датум, година.
Владимир Арсенић, Интервју Миљенка Јергови ћа, Зрењанин, 15. 5.
2009.
библиографија: Презиме, име аутора интервјуа. Интервју аутора. Место,
датум, година
Арсенић, Владимир. Интервју Миљенка Јерговића. Зрењанин, 15. 5.
2009.
VI Навођење Web сајтова:

-

напомена или фуснота: редни број. Име организације, „Наслов текста”,
име власника сајта (компаније), http://adresa (преузето датум).
Public Library Section, „The Role of Libraries in Lifelong Learning”, IFLA,
http://www.ifla.org/VII/s8/index. htm (преузето 12. 2. 2009).
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-

библиографија: Име организације. „Наслов текста”. Име власника сајта
(компаније). http://adresa (преузето датум).
Public Library Section. „The Role of Libraries in Lifelong Learning”. IFLA.
http://www.ifla.org/VII/s8/index. htm (преузето 12. 2. 2009).

ИЗВОРИ
Архивска грађа се наводи по следећем обрасцу:
-

-

у напоменама и фуснотама (на дну стране): Скраћени назив архива, Назив
и/или број фонда, број или назив документа, датум или година.
АЈ, Фонд Саве Косановића 83, Оснивање Музеја Николе Тесле, 1952.
у Изворима: Пуни назив архива, Назив и/или број фонда, број кутије
и/или фасцикле, број и Назив документа, датум или година.
Архив Југославије, Фонд Саве Косановића, 83-28-97 Оснивање Музеја
Николе Тесле, 1952.

Упутство за обележавање и предају графичких прилога (репродукција,
фотографија, цртежа, графикона, табела и сл.)
Скениране прилоге треба предавати у Tiff формату у резолуцији 600dpi.
Дигиталне фотографије предавати у Tiff формату у минималној резолуцији од
3Mpx. Графички прилози (не више од 10, а за Приказе до 5) предају се као
посебан део рада, у посебном фолдеру, а именују се редним бројевима како се
појављују у тексту. У фолдеру треба да се налази и word фајл са потписима
графичких прилога. Потписи се пишу фонтом Times New Roman, величина
фонта 10, без коришћења италика, болда или подвлачења, са тачком иза броја
илустративног примера, по следећој шеми:
Слика 1. или Табела 1. или Табла 1.
Потпис слике, табеле или табле
(фотографија: аутор (фотографије или табеле или цртежа на
табли) - иницијал имена и презиме (нпр. П. Петровић) или назив институције из
које репродуковани материјал потиче).
ПРИМЕР 1: Слика 5. Стоп-сол стакла
(фотографија: М. Бугар)

ПРИМЕР 2: Слика 2. Морис Фогел (Швајцарска), Одржавање неодрживог, 2018,
туш на папиру, 85 × 55 цм
(фотографија: Документација Музеја наивне и маргиналне уметности)

С поштовањем,
Уредништво часописа Музеји
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