
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА 

Позивамо ауторе да доставе радове из области књижевности, уметности, културе, и 
библиотекарства,  за часопис БИБЛИОПИС. Упутство за ауторе и објављени часописи 
у електронском облику налазе се на линку www.biblioteka negotin.org.rs. Овом приликом 
позивамо и ликовне уметнике и фотографе да пошаљу своје радове. Радове у 
електронском облику слати на мејл bibnegotin@gmail.com до 1.6.2023. године. 

Општа упуства за ауторе 

Часопис БИБЛИОПИС објављује текстове на српском језику (ћириличним писмом), а 
по потреби и на енглеском језику. Дужина рада је од 10.000 до 30.000 карактера са 
размацима, укључујући и фусноте и друге прилоге (табеле, графиконе и сл). 
Уредништво задржава право да изузетно објави радове већег обима. 

Рад треба да буде достављен у MS Word формату. Текст треба да буде писан фонтом 
Times New Roman, величином слова 12 и проредом 1,5. За фусноте треба користити фонт 
Times New Roman, величину слова 10 и проред 1,5. 

Фотографије, илустрације и слични прилози, достављају се уз текст као атачмент, у 
формату и резолуцији погодној за штампу (jpg, jpeg, tiff…). 

У горњем левом углу прве стране наводе се: пуно презиме и име (свих) аутора, пун 
(званичан) назив и седиште установе аутора (афилијација) и електронска адреса аутора. 
Пожељно је навести и годину рођења аутора, због увида у његов научно-стручни рад у 
централној нормативној бази података Народне библиотеке Србије. Веома је пожељно 
да се наведу и средња слова аутора. Функција и звање аутора се не наводе. 

Аутори су у обавези да се придржавају упутства за припрему и предају радова. Радови 
који не испуњавају све наведене захтеве биће враћени аутору на дораду. Уколико ни 
након дораде не испуни прописане захтеве, рад неће бити прослеђен Уредништву 
часописа. Неће се прихватити за објављивање они радови који су у било ком облику 
раније већ били објављени. 

Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај рад није раније 
објављиван у целости или делу, односно да рад није плагијат. За ауторска права 
достављених прилога одговарају аутори. 

http://www.bibliotekanegotin.org.rs/
mailto:bibnegotin@gmail.com


Сви пристигли радови подлежу рецензији. Могуће примедбе и сугестије рецензенaта 
и/или Уредништва достављају се ауторима ради исправки рада. Коначну одлуку о 
објављивању позитивно рецензираног рада доноси Уредништво часописа. Уредништво 
има право да затражи од аутора да скрати или коригује текст у складу са уређивачком 
политиком часописа. Уколико аутор не прихвати предложене измене, рад неће бити 
објављен. 
 
 


