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Годишњак за друштвену историју објављује студије, расправе, чланке и
историјске изворе на српском и на енглеском језику. Радови морају бити оригинални 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 Wordа, 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:
god.drustv.istor@gmail.com
Сви пристигли рукописи (студије, истраживања, прилози) достављају
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одговорног уредника.
Процес рецензија је строго анониман при чему се име рецензента ускраћује
аутору, и обрнуто. Рецензент има право, по сопственој одлуци да открије идентитет аутору, али је пракса да оба идентитета остану сакривена.
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чланака. Рецензенти (како страни тако и домаћи) морају имати више или исто
научно/наставно звање као аутори радова.
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