УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА

Часопис Речи налази се у категорији М 53 часописа Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије. Упутство за припрему рукописа састављено је
према Акту о уређивању научних часописа МНТР (ев. број: 110-00-17/2009-01, Београд,
09.07.2009).
Достављени научни радови, након уредничке процене, улазе у процес рецензирања
компетентних стручњака. Рецензентима није познат идентитет аутора, нити аутори
добијају податке о рецензентима. На основу рецензија редакција доноси одлуку о
објављивању, корекцији или одбијању рада. Аутори чији су радови одбијени и аутори
којима се радови враћају на корекцију добијају на увид рецензије.
Часопис Речи публикује само раније необјављене научне и стручне радове из
језика, књижевности и културе. Уколико чланак представља раније допуњен или измењен
рад, аутори су дужни да доставе копију првог рада.
Изузетно се штампају критичка издања историјске, архивске, лексикографске,
библиографске грађе
и сл. као и ненаучна грађа која може бити од користи
истраживачима.
Часопис Речи излази једанпут годишње, рукописи се достављају електронском
поштом током целе године на адресу уредништва reci@alfa.edu.rs . Заједно са слањем
радова, аутори су дужни да потпишу Изјаву аутора. То је приложен документ на сајту
часописа Речи чијим потписивањем аутори потврђују да је њихов текст оригиналан
производ властитог рада и да је текст припремљен према задатим упутствима часописа. У
супротном, редакција неће прихватити рад за објављивање, као ни у случају да је аутор/ка
одбио/одбила да прихвати коментаре и примени сугестије рецензената.

Основне информације о писму и обиму рада
Писмо рукописа на српском језику је ћирилица (Serbian, Cyrillic). Радови могу
бити објављени на енглеском, или неком другом страном језику. Текстови на српском
језику треба да су прилагођени Правопису из 2010. и Нормативној граматици из 2013.
године. Текстови на страним језицима треба да следе језичке норме тих језика.
Дужина и фонт рукописа чланака је до 30 000 словних места (са белинама), не
рачунајући фус-ноте. Фонт је Times New Roman 12. Фус-ноте се уносе величином слова

Times New Roman 10 и не служе за цитирање, већ за додатна објашњења. Проред текста је
1,5. Наглашавања у тексту преносе се курзивом.

Структура чланка
Подаци о аутору или ауторки стављају се на почетку рада, пишу се фонтом који
се користи за главни текст рада, Times New Roman 12. Обухватају име, средње слово и
презиме аутора, и афилијацију. Афилијација подразумева установу у којој је аутор
запослен, исписује се непосредно након имена аутора, а функција и звање аутора се не
наводе. У случајевима сложеније организације, наводи се укупна хијерархија. На пример:
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Београд.
Након презимена, у фус-ноти се наводи електронска адреса аутора. У случају
коауторства, наводи се електронска адреса првог аутора. Не наводе се функција и звање
аутора. Уколико је рад настао у оквиру одређеног пројекта, потребно је, одмах након
наслова рада, у фус-ноти, навести податке о броју пројекта, његовом руководиоцу и
институцији која финансира пројекат. Изрази захвалности и коментари дају се такође у
овом делу рада.
Наслов рада треба да што прецизније упућује на садржај чланка и да олакшава
индексирање и претраживање теме. Наслов се пише два реда испод афилијације,
центрирано, великим словима.
Апстракт (сажетак, анотација) мора да садржи уводна разматрања о
истраживању, ранија запажања о проблему, примењене методе, јасне и концизне
резултате и мишљење о утицајима и импликацијама открића. У апстракту се налазе само
најважнији детаљи који су потребни за разумевање значаја чланка. Обим апстракта је од
150 до 200 речи, пише се на језику рада, српском и енглеском језику. Редакција обезбеђује
превођење апстраката страних аутора на српски језик.
Кључне речи не треба да садрже речи из наслова рада већ суштинске речи које су
извучене из садржаја рада. Треба написати до 10 кључних речи. Оне се на почетку рада
наводе уз апстракт.
На крају чланка долази Литература (приликом навођења користи се АPA
(American Psychological Association) стил. Праћена је Насловом рада, Резимеом и Кључним
речима на страном језику уколико је рад писан на српском; у случају рада на страном
језику, ова три сегмента дају се на српском. Резиме треба да садржи кондензовано
саопштене кључне идеје рада. За разлику од апстракта, у резимеу се аутори концентришу
на резултате, открића и закључке. Резиме би требало да буде опширнији од апстракта
(садржи до 250 речи).

На крају текста, у доњем десном углу, редакција хронолошким редом наводи
датуме пријема, одобрења и евентуалних исправки рада.

Рад може да садржи поднаслове. Они су увучени у пасус и нису писани великим
словима, већ подебљани.
Текстови чланака имају пасусе. Параграфи не могу бити састављени од једне
реченице.
Нумерацију страница, параграфа или поднаслова није потребно вршити.
Додатни попратни материјали (фотографије, документа, транскрипти, табеле,
графикони, цртежи, схеме) пожељни су прилози и објављују се уз претходно достављене
дозволе надлежних институција. Овај материјал доставља се у посебном фајлу, а у
основном тексту посебном заградом обележава се место где долазе и не уносе се у текст.
На пример: [слика бр.1] [табела бр. 3]. Црно-беле репродукције се шаљу као TIFF (у
резолуцији 300 dpi) или EPS (800 dpi). Табеле се прецизно обележавају, преносе без
сенчења и боја,увек имају наслов на језику рада и језику резимеа.

Начин цитирања
Приликом навођења користи се АPA (American Psychological Association) стил.
Цитате треба ставаљати под наводнике. На српском језику цитати се преносе
према Правопису српског језика („“), на енглеском језику према језичкој норми тог језика
(“ ”). Једино се стихови дају у курзиву. Ако прелази 40 речи, цитат се издваја у посебан
пасус, без наводника. Уколико се у главном тексту цитира аутор страног порекла, најпре
се наводи превод или транскрипција имена аутора, а потом се у угластој загради [ ] пише
његово или њено оригинално име и презиме, на пример Џонатан Калер [Jonathan Culler ].
Исти поступак примењује се и за писање страних појмова и израза. Ако се цитирају
реченице на страном језику, у главном тексту се даје превод, а у фус-ноти оригинал, увек
са наводом извора.
Цитирање се врши унутар текста у формату библиографске парентезе која садржи
презиме аутора, годину објављивања рада, двотачку и број странице са које је цитат
преузет, на пример (Culler, 1997: 32). Ако је реч о студији више аутора, наводе се
презимена прва два аутора одвојена зарезом, на пример (Самарџија, Јухас и др. 2011: 34).

Листа референци

Посебно се наводе извори и литература.
 Kњиге и монографије:


једног аутора

Culler, J. (2007). The Literary in Theory. Stanford: Stanford University Press.


више аутора

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. (2007). The War: An Intimate History, 1941-1945. New
York: Knopf.


књига објављена у електронској форми

Eckes, T. (2000). The developmental social psychology of gender. Доступно преко:
http://www.netlibrary.com
 Поглавље у монографији или зборнику радова
Манчић, А. (2010). Писања и читања превода као жанра у српским књижевним и научним
часописима (поводом првих српских превода Сервантеса, Ариоста и Шекспира. У: Весна
Матовић (ур.), Жанрови у српској периодици (499−515). Београд: Институт за књижевност
и уметност.
 Чланак у часопису или дневним новинама
Референца треба да садржи презиме и име аутора, годину издања, наслов чланка,
назив часописа (курзивом), волумен, број странице.
Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege
of Partial Perspective. Feminist Studies, 14 (3), 575-599.
Stolić, A. (2001). Društveni identitet učiteljice u Srbiji 19. veka. Godišnjak za društvenu istoriju,
Beograd, 3: 205-232.
Вулићевић, М. (2011). О вампирима с емпатијом. Политика. 26. октобар. стр. 14.
 Зборници радова са научних скупова или конференција
Singh, K., & Best, G. (2004). Film induced tourism: motivations of visitors to the Hobbiton
movie set as featured in The Lord of the Rings. In Proceedings of the 1st International Tourism
and Media Conference, Melbourne (98-111). Melbourne: Tourism Research Unit. Monash
University.
 Необјављене докторске дисертације, магистарске тезе или мастер радови

Балан, Ј. (2004). Дискурс женског лика у српском реалистичком роману (Необјављена
докторска дисертација). Универзитет у Београду: Филолошки факултет.
 Документ са интернета:
Референца треба да садржи презиме и име аутора, датум објављивања, наслов документа,
датум када је сајт посећен, интернет адресу.
Wood, J. (2014, May 19). The World As We Know It. The New Yorker. Доступно преко:
http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2014/05/19/140519crbo_books_wood
[30.06.2014]
 Рукописна грађа
Николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5,
1780−1783.

*
Аутори су дужни да доставе лекторисане текстове.
Рукописи се не враћају.
Примерак часописа може се набавити у библиотеци Факултета за стране језике
Алфа универзитета.

