
 
 
 

Упутство за предају рукописа

Годишњак за друштвену историју објављује студије, расправе, чланке и 
историјске изворе на српском и на енглеском језику. Радови морају бити ориги-
нални и фокусирани на друштвену историју, до сада необјављени или послати 
за објављивање у другим часописима. 

Прва страна текста треба да садржи: наслов рада на српском и енглеском 
језику, име аутора, звање и титулу аутора, годину рођења, назив институције у 
којој је аутор запослен и е-адресу аутора. Текстови морају да садрже апстракт 
до 100 речи на српском и енглеском језику, као и резиме на енглеском језику, 
односно на српском уколико је текст на енглеском језику. Аутор је дужан да 
пошаље кључне речи од пет до осам речи на српском и енглеском језику, као и 
списак литературе и извора коришћених у раду.

Предати текстови морају бити на ћирилици у формату .doc Microsoft Word-а, 
не дужи од 25 страна А4 формата (1800 карактера по страни са размацима) тј. 
један и по табак (укључујући фусноте, табеле, резиме), у фонту Times New 
Roman, величина слова 12, проред 1,5. Фусноте треба да имају величину слова 
10, уз једноструки проред. Фотографије слати у минималној резолуцији од 
300dpi, у формату .jpeg или .tif. 

Текстове приложити у електронској верзији, на адресу: 
g.drustvena.istorija@gmail.com 

Сви пристигли рукописи (студије, истраживања, прилози) достављају 
се спољним рецензентима након иницијалне евалуације од стране главног и 
одговорног уредника.

Процес рецензија је строго анониман при чему се име рецензента ускраћује 
аутору, и обрнуто. Рецензент има право, по сопственој одлуци да открије иден-
титет аутору, али је пракса да оба идентитета остану сакривена.

Сваки текст прегледа најмање два рецензента, стручњака за област на 
које се рецензирано дело односи, чиме се обезбеђује квалитет и аутентичност 
чланака. Рецензенти (како страни тако и домаћи) морају имати више или исто 
научно/наставно звање као аутори радова. 
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Сви рукописи прихваћени за штампу морају да имају позитивне рецен-
зије, као и да га оба рецензента препоручују за штампу. Рукописи достављени 
редакцији часописа Годишњака за друштвену историју се не враћају

Редакција неће разматрати радове који не поштују наведене критеријуме

Упутства за писање напомена и библиографија

Библиографски подаци у фуснотама:
1. име и презиме аутора,
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објављен и податке о њему (број часописа, година издања, за зборник 
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3. место издања, издавач, година издања /или датум приступа сајту и његова 
адреса/

4. број стране цитата

Необјављена грађа – навођење докумената из архивских фондова:
Навести цео назив архива, назив и број фонда, број фасцикле или кутије, 

број јединице и назив документа, а касније наводити скраћено.

Архив Југославије (АЈ), Комитет за кинематографију Владе ФНРJ 180, Ф7, 
л. 12. Петогодишњи план инвестиција за потребе кинематографије у ФНРЈ. (у 
даљем тексту: АЈ, 180, ф7, л.12, Петогодишњи план инвестиција...)

Архив Југославије (АЈ), фонд Министарства за трговину и индустрију 
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Трговачка обртничка комора у Загребу 7.1.1921. (у даљем тексту: АЈ, 65-185-
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Објављена грађа 
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2008), 498–499. 



89Упутство за предају рукописа

Цитирање монографије:
Мирослав Перишић, Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске 

интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, (Београд: Институт 
за новију историју Србије, 2008), 443. 

Перишић, Од Стаљина ка Сартру, 450.

Цитирање чланака из часописа, зборника, новина:
Милан Ристовић, „Le Canard Sauvage и Мајски преврат у Београду 1903. 
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Упутство за састављање списка извора и литературе 

Начин приказивања списка извора и литературе се разликује од навођења 
у фуснотама. 

Списак извора и литературе се наводи латиничним писмом, по абецедном 
реду. Уколико је издање на ћирилици, ставити у загради након навода да је 
на ћирилици. Прво се наводи презиме, затим име аутора, наслов дела, место, 
издавач и година. 

Најпре се наводе необјављени извори, па објављени, а затим списак ли-
тературе. 
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Submitting Manuscripts

The Annual for Social History is a peer-reviewed journal that publishes original 
new research in Serbian and English language. Manuscripts for consideration should 
focus on social history. Submissions should not been sent for publication elsewhere, 
or have been previously published. 

Please mind the following guidelines in preparing a manuscript: The cover 
page should consist of the manuscript title, name of the author(s), academic title, and 
year of birth, institution and e-mail of the author. The cover page should also have a 
100-words abstract, a resume, five to eight keywords, and the list of used references.

Manuscripts should be submitted in Microsoft Word .doc format, no longer than 
25 pages (A4 size of approximately 1800 characters per page). The Annual for Social 
History use The Chicago Manual of Style (17th edition), Notes and bibliography style 
(https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) as reference style for footnotes 
and bibliography. Font should be Times New Roman, size 12, line spacing 1.5. Foot-
notes should be in font size 10, single spacing. Photographs should be at least 300dpi 
resolution, in jpeg or tif formats. 

Manuscripts should be sent to: g.drustvena.istorija@gmail.com

All submitted manuscripts (studies, research, contributions) are further submitted 
to external reviewers after the initial evaluation by the chief editor.

The process of review is strictly anonymous. The name of the reviewer is un-
known to the author, and vice versa. The reviewer has the right, in its sole discretion, 
to disclose the identity of the author, but it is a practice that both identities remain 
hidden.

Each text is evaluated by at least two reviewers, experts in the field to which the 
peer-reviewed work relationships is, with which is ensured the quality and authenticity 
of the articles. Reviewers (both foreign and domestic) must have higher or the same 
scientific or teaching title as the authors of the papers.

All manuscripts accepted for publication must have positive reviews, as well 
as both reviewers recommended for publishing.

Please mind that the editorial board will not consider submissions that are not 
following this guideline.


