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Ово упут ство уре ђу је на чин об ли ко ва ња и до ста вља-
ња на уч них и струч них чла на ка ре дак ци ји Пан че вач ког чи
та ли шта. Мо ли мо са рад ни ке да сво је при ло ге при ла го де 
те мат ској и фор мал ној струк ту ри ча со пи са, као и да на 
по сла тим при ло зи ма на зна че за ко ју су ру бри ку пи са ни.

При ло зи би тре ба ло да има ју до 12.000 ка рак те ра (са 
раз ма ци ма), да бу ду на пи са ни ћи ри ли цом (из у зи ма ју ћи 
нео п ход не тер ми не и скра ће ни це, као и тек сто ве ауто ра 
чи ји ма тер њи је зик ни је срп ски), опре мље ни фу сно та ма, 
ли те ра ту ром, на сло вом, кључ ним ре чи ма и са жет ком. Уз 
при лог се до ста вља пре вод на сло ва, са жет ка и кључ них ре-
чи на ен гле ском је зи ку. Aко аутор сма тра да је по треб но, 
мо же да до ста ви на слов, са же так и кључ не ре чи на још јед-
ном иза бра ном је зи ку. Ови еле мен ти оба ве зни су у свим 
ру бри ка ма, осим у ру бри ка ма Линк, Из лог и Га ле ри ја.

Са же так до 150 ре чи, тре ба ло би да ука же на зна чај те-
ме, циљ ис тра жи ва ња, ме то до ло ги ју и ре зул та те ис тра жи-
ва ња. У ин те ре су је ауто ра да са же ци са др же тер ми не ко ји 
се че сто ко ри сте за ин дек си ра ње и пре тра гу чла на ка. Са же-
так се на во ди на кон за гла вља (на слов, име на ауто ра и др), а 
пре кључ них ре чи. Чла нак мо ра има ти са жет ке на срп ском 
и на ен гле ском је зи ку. Са же так мо же би ти дат и на дру гом 
стра ном је зи ку. По треб но је да са же так на стра ном је зи ку 
бу де дат у про ши ре ном об ли ку, као тзв. ре зи ме. Ду жи на ре-
зи меа мо же би ти до 1/10 ду жи не члан ка. Ре зи ме се да је на 
кра ју члан ка, пре одељ ка Ли те ра ту ра.

Кључ не ре чи: Кључ не ре чи су тер ми ни или фра зе 
ко ји нај бо ље опи су ју са др жај члан ка за по тре бе ин дек си-
ра ња и пре тра жи ва ња. Број кључ них ре чи не мо же би ти 
ве ћи од 8. Кључ не ре чи да ју се на свим је зи ци ма на ко ји ма 
по сто је са же ци. У члан ку се да ју не по сред но на кон са же-
та ка, од но сно ре зи меа.

Име ауто ра: На во ди се пу но пре зи ме и име (свих) 
ауто ра и њи хо ве мејл адре се.

На зив уста но ве ауто ра (афи ли ја ци ја): На во ди се 
пун, зва нич ни на зив и се ди ште уста но ве у ко јој је аутор за-
по слен, а евен ту ал но и на зив уста но ве у ко јој је аутор оба-
вио ис тра жи ва ње. У сло же ним ор га ни за ци ја ма на во ди се 
укуп на хи је рар хи ја (на при мер, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Бе о град). 
Бар јед на ор га ни за ци ја у хи је рар хи ји мо ра би ти прав но ли-
це. Ако је ауто ра ви ше, а не ки по ти чу из исте уста но ве, мо-
ра се, по себ ним озна ка ма или на дру ги на чин, на зна чи ти 
из ко је од на ве де них уста но ва по ти че сва ки од на ве де них 
ауто ра. Афи ли ја ци ја се ис пи су је не по сред но на кон име на 
ауто ра. Функ ци ја и зва ње ауто ра се не на во де.

На по ме не (фу сно те): На по ме не се да ју при дну стра не 
у ко јој се на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста. Мо гу са др жа ти 
ма ње ва жне де та ље, до пун ска об ја шње ња, на зна ке о ко ри-
шће ним из во ри ма (на при мер на уч ној гра ђи, при руч ни ци-
ма, итд), али не мо гу би ти за ме на за ци ти ра ну ли те ра ту ру.

Прет ход не вер зи је ра да: Ако је чла нак у прет ход ној 
вер зи ји био из ло жен на ску пу у ви ду усме ног са оп ште ња 
(под истим или слич ним на сло вом), по да так о то ме би 
тре ба ло да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни, по пра ви-
лу при дну пр ве стра не члан ка. Рад ко ји је већ об ја вљен у 
не ком ча со пи су не мо же би ти пре штам пан у Чи та ли шту.

При ка зи (освр ти, пре гле ди) за ру бри ку Из лог ни су 
ли ми ти ра ни по ду жи ни са мо ка да је реч о на уч ним ре цен-
зи ја ма. Сви дру ги при ка зи мо но граф ских пу бли ка ци ја мо-
гу би ти ду ги нај ви ше 6.000 ка рак те ра.

Струч њак – спе ци ја ли ста за од ре ђе ну област, по ред 
основ ног ре зи меа пу бли ка ци је, мо же да ти вла сти ту оце ну 
де ла, ука за ти на ње го ве пред но сти и не до стат ке, оце ни ти 
до при нос пу бли ка ци је у од но су на по сто је ћу ли те ра ту ру, 
ука за ти на зна чај де ла за раз вој од ре ђе не обла сти.

Ли ста ре фе рен ци (ли те ра ту ра): Ци ти ра на ли те ра-
ту ра об у хва та би бли о граф ске из во ре (члан ке, мо но гра фи-
је и сл) и да је се за себ но, на кра ју члан ка, у ви ду ли сте ре-
фе рен ци. Ре фе рен це се на во де азбуч ним или абе цед ним 
ре до сле дом и не пре во де се на је зик ра да.

Стил ци ти ра ња у ча со пи су је Chi ca go Style (Hu ma-
ni ti es). Упут ство за ко ри шће ње овог сти ла на ла зи се у тек-
сту „Chi ca go Style би бли о граф ског ци ти ра ња” мр Дра га не 
Са бо вљев у ру бри ци Од раз у Пан че вач ком чи та ли шту број 
13 (но вем бар 2008) и „Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти-
ра ња (2)” у ру бри ци Од раз у Пан че вач ком чи та ли шту број 
15 (но вем бар 2009), као и на сај ту ча со пи са www.ci ta li ste.
com, од но сно на адре са ма www.ci ta li ste.com/cip_Chi ca go.
html и www.chi ca go ma nu a lofstyle.org/ho me.html.

Мо ли мо са рад ни ке да тек сто ве и дру ге при ло ге до-
ста ве у ди ги тал ној фор ми на мејл адре су ре дак ци је ci ta-
li ste@ ci ta li ste.com (лич не мејл адре се уред ни ка и чла но ва 
ре дак ци је, на ко је та ко ђе мо же те сла ти при ло ге, на ла зе се 
у им пре су му). Ре дак ци ја ће, у нај кра ћем ро ку, по твр ди ти 
при јем тек ста.

По жељ но је да се уз текст, оба ве зно као атачмент, 
до ста ве илу стра ци је и фо то гра фи је. Оне мо ра ју да бу ду у 
фор ма ту и ре зо лу ци ји по год ној за штам пу. Пре по ру чу је 
се jpg фор мат и ре зо лу ци ја не ма ња од 300dpi за 10cm wi-
de. Уко ли ко је нео п ход но, до ста ви ти та бе лар не и слич не 
пре гле де као по себ не до ку мен те у атачменту.

За аутор ска пра ва до ста вље них при ло га од го ва ра ју 
ауто ри. Сма тра се да су ауто ри сво ја аутор ска пра ва на тек-
сто ве и дру ге при ло ге, од тре нут ка ка да су их по сла ли ре дак-
ци ји, пре не ли на из да ва ча. Из да вач ће при хва ће не при ло ге 
об ја ви ти и у елек трон ској фор ми, а има пра во да ко ри сти и 
са жет ке ра до ва или из во де из до ста вље них ра до ва.

Ре дак ци ја ће ауто ра оба ве сти ти о то ме да ли је при-
хва ти ла текст у ро ку ко ји не мо же би ти ду жи од шест ме се-
ци од да ту ма при је ма при ло га. Не га ти ван од го вор осло ба-
ђа ауто ра би ло ка кве оба ве зе пре ма ре дак ци ји. Аутор чи ји 
је рад при хва ћен не мо же да об ја ви овај рад у не кој дру гој 
елек трон ској или штам па ној пу бли ка ци ји (чак ни у из во-
ди ма или пре ра ђен), без са гла сно сти од го вор ног уред ни-
ка Чи та ли шта. У на че лу, он та кве при ло ге мо же да об ја ви 
тек три ме се ца од да ту ма пу бли ко ва ња у Пан че вач ком чи
та ли шту, уз оба ве зу да на ве ду ода кле је рад пре штам пан.

По сла ти ра до ви се не вра ћа ју, а Ре дак ци ја за др жа ва 
дис кре ци о но пра во да их про це ни и не об ја ви, уко ли ко 
утвр ди да не од го ва ра ју са др жин ским и фор мал ним кри-
те ри ју ми ма про пи са ним у овом тек сту.

Ре дак ци ја се за ла же за отво рен при ступ ин фор ма ци-
ја ма и об ја вљи ва ње тек сто ва раз ли чи тих ти по ва, у ко ји ма 
ауто ри сло бод но из ра жа ва ју сво је иде је. Не вр ши цен зу ру, 
иде о ло шку или би ло ка кву дру гу, али се огра ђу је од ста-
во ва сво јих са рад ни ка. Сма тра да ауто ри има ју оба ве зу да 
са ми бра не сво је ста во ве, док је оба ве за ре дак ци је да вр ши 
струч ну ева лу а ци ју, као и спо ра дич не је зич ке, стил ске и 
фор мал не ин тер вен ци је у тек сто ви ма.

Ре дак ци ја Пан че вач ког чи та ли шта

Упут ство ауто ри ма при ло га


