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Упутство ауторима радова за Стручно саветовање библиотекара Србије  
Завичајни фондови – развој, теме и тенденције 2000-2020 

  
                Радове изложене на Стручном саветовању библиотекара Србије Завичајни 

фондови – развој, теме и тенденције 2000-2020, Градска библиотека Владислав Петковић 

Дис објавиће у тематском броју стручног часописа Глас библиотеке. 

               Радови треба да буду оригинални, написани академским стилом, опремљени 

фуснотама, литературом, насловом који адекванто одражава садржај, кључним речима и 

сажетком. За ауторска права достављених прилога одговарају искључиво аутори.                

Према садржинским и формалним критеријумима, чланови Програмског одбора 

Саветовања оцениће пристигле текстове и извршити њихову селекцију. Након рецензије, 

прихваћени радови биће публиковани у 26. броју часописа који у штампаној и 

електронској форми издаје чачанска Библиотека. Језик публикације је српски, а писмо 

ћирилица. Лектуру и коректуру текстова, као и превод сажетака и кључних речи, обавиће 

редакција часописа.   

Текстови дужине од 10.000 до 30.000 карактера достављају се у електронској 

форми, у формату doc или docx програма Microsoft Word, коришћењем фонта Times New 

Roman и прореда 1,5. Наслов рада куцати великим словима. Величина слова у наслову 

треба да буде 16, за поднаслове 14, за основни текст 12, за сажетaк 11, а у фуснотама 10. 

За величину странице и маргина треба  користити стандардна подешавања.  

У горњем левом углу наводи се пуно име и презиме аутора, година рођења, 

званичан назив и седиште установе у којој је запослен, као и његова електронска адреса.  

Сажетак рада треба да садржи од 100 до 150 речи, а потребно је навести од 3 до 8 

кључних речи. 

Стил цитирања и навођења напомена (фуснота) и литературе на крају рада је 

Чикаго стил – Chicago Style (Humanities).   

        Уколико су у раду заступљене илустрације (фотографије, табеларни прикази и сл.), 

потребно је да у што бољој резолуцији буду достављене као засебан прилог. Уз сваку од 

њих обавезно је навести легенду, као и напомене о евентуалним дозволама за 

репродукцију.   


