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ГЛАС БИБЛИОТЕКЕ
Упутство за ауторе радова
Опште напомене
Глас библиотеке је рецензиран часопис за библиотекарство у штампаној и
електронској форми, који од 1988. године издаје Градска библиотека „Владислав
Петковић Дис“. Часопис излази у штампаној (ISSN 0353-7595) и електронској верзији ISSN
2217-9747 (Online). Часопис има и своју веб страницу http://www.cacakdis.rs/izdanja/casopisi/glas-biblioteke/. Језик часописа је српски а писмо ћирилица. Аутори
слањем рада за објављивање у Гласу библиотеке преносе ауторска права на издавача.
Часопис има уредника, лектора, коректора, преводиоца и редакцију коју чине
реномирани библиотечко-информациони радници Србије. Редакција часописа задржава
право да одбије штампање радова који не испуњавају минимум критеријума за стручне и
научне радове из области библиотечко-информационе делатности. То подразумева да
текстови који се шаљу за часопис морају бити оригинални радови, написани јасним,
академским језиком уз коришћење научног апарата у виду фуснота, које додатно
објашњавају текст или упућују на референце на које се аутор позива.
Аутори прихваћених радова добијају бесплатне примерке часописа. Издавач може
донети одлуку о исплати хонорара ауторима према финансијским могућностима.
Текстови за часопис достављају се искључиво у електронској форми, на адресе

biblioteka@cacak-dis.rs и digital@cacak-dis.rs.
Крајњи рок за слање радова за часопис је 30. јун календарске године.
Формат текстова
Текстови за часопис достављају се у електронској верзији, у Microsoft Word
формату (doc или docx), куцани српском тастатуром и коришћењем Times New Roman или
Arial фонта. Величина фонта треба да буде 12, а текст треба да буде са проредом
величине 1,5 и са левим поравнањем. За величину странице и маргине користити
стандардна подешавања коришћеног текст процесора.
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Дужина текстова није строго ограничена, али је пожељно да текстови садрже од
2.000 до 8.000 речи. Текстови дужи од тога штампаће се уколико редакција процени да је
то неопходно због целине текста, у супротном тражиће се од аутора да рад прераде.
Фусноте
Научни апарат или фусноте објављују се на дну странице на коју се односе, док се
на крају текста даје списак коришћене литературе и интернет адреса. Подразумава се да
аутори сами испоштују нормативе за цитирање других аутора и дела које користе, као што
су правилно навођење библиографске јединице, језика и писма рада другог аутора,
цитиране стране, тачне интернет адресе итд. Фусноте за штампане монографске и
серијске публикације требало би наводити према следећем обрасцу:
−

Име Презиме, Наслов монографске публикације, Место, Година, стр.

−

Име Презиме, „Наслов рада“, у: Назив часописа, Год. , бр. (година), Место, стр.

Структура текстова
Сваки текст треба да буде приређен на следећи начин:
−

име и презиме аутора, година рођења (због библиографских података), место
запослења или институционална припадност, адреса електронске поште
аутора и број телефона

−

наслов рада, све куцати великим словима

−

сажетак, до 150 речи

−

кључне речи, од три до осам кључних речи које описују рад

−

главни део текста, са илустрацијама и фуснотама

−

списак коришћене литературе и интернет адреса

−

[опционално] превод наслова, сажетка и кључних речи на енглески језик

Илустрације
Уколико рад поседује илустрације (фотографије, графикони, табеле, итд.),
потребно их је посебно доставити, као прилог тексту рада, у што бољој резолуцији и
квалитету, који су оптимизовани за црно-белу штампу. Аутори су дужни да доставе
легенде за сваку илустрацију, као и напомене о евентуалним дозволама за репродукцију.

