УПУТСТВО АУТОРИМА
Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, објављује научне и
стручне чланке. У категорији научних чланака доноси оригиналне научне радове,
прегледне радове, кратка или претходна саопштења, научне критике, односно
полемике и освртe. У оквиру стручних чланака даје стручне радове, информативне
прилоге и приказе.
Оригинални научни радови треба да садрже претходно необјављене
методолошки утемељене резултате сопствених истраживања. Прегледни рад
садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема. Кратко
или претходно саопштење представља оригинални научни рад пуног формата,
мањег обима или полемичког карактера. Научне расправе на одређену тему,
засноване на нaучној аргументацији, дају се у оквиру научне критике, полемике и
осврта.
У оквиру стручних прилога дају се стратегије и искуства корисна за
унапређење професионалне праксе, уводници, коментари и прикази књига.
Изузетно, у Часопису, примерено „Акту о уређивању научних часописа”
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, могу бити
објављивани и монографски радови, као и критички прегледи научне грађе:
историјско-архивске, лексикографске и библиографске.
Језик рада може бити српски и енглески, а према научној проблематици и на
другим језицима.
За објављивање у Часопису прихватају се искључиво радови који нису
претходно објављивани. Све приспеле радове рецензирају два рецензента, после
чега Редакција доноси одлуку о објављивању и о томе обавештава аутора у року од
највише три месеца. Рукописи се шаљу електронском поштом, а прилози (цртежи,
графикони, схеме) могу бити послати поштом и не враћају се. Адреса уредништва
и електронска адреса дате су у импресуму часописа.
Рад приложен за објављивање треба да буде припремљен према стандардима
часописа Узданица да би био укључен у процедуру рецензирања. Неодговарајуће
припремљени рукописи неће бити разматрани.
Обим и фонт
Рад треба да буде написан у текст процесору Microsoft Word, фонтом Times
New Roman величине 12 тачака, ћирилицом, са проредом од 1,5 реда. Обим
оригиналних научних, прегледних и стручних радова је до једног ауторског табака
(око 30.000 знакова), а информативних прилога и приказа до 1/3 ауторског табака
(око 10.000 знакова). Уредништво задржава право да публикује и радове који
прелазе овај обим.
Име аутора
Наводи се пуно име, средње слово и презиме, као и година рођења (свих)
аутора. Година рођења се не објављује у Узданици, али се користи у бази аутора
Народне библиотеке. Презимена и имена домаћих аутора увек се исписују у
оригиналном облику (са српским дијакритичким знаковима), независно од језика
рада.

Назив установе аутора (афилијација)
Наводи се пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор
запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У
сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (на пример: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет, Одељење за социологију).
Афилијација се исписује непосредно након имена аутора. Функција и звање
аутора се не наводе.
Контакт подаци
Адреса или имејл-адреса аутора даје се у напомени при дну прве странице
чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично првог аутора.
Апстракт (сажетак)
Aпстракт је кратак информативни приказ садржаја чланка који читаоцу
омогућава да брзо и тачно оцени његову релевантност. Саставни делови сажетка
јесу циљ истраживања, методе, резултати и закључак. Сажетак треба да има од 100
до 250 речи и треба да стоји између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и
кључних речи, након којих следи текст чланка.
Резиме
Ако је језик рада српски, сажетак на страном језику даје се у проширеном
облику, као резиме. Посебно је пожељно да резиме буде у структурираном облику.
Дужина резимеа може бити до 1/10 дужине чланка. Резиме се даје на крају чланка,
након одељка Литература. Саставни део резимеа на страном језику чини и пуно
име аутора, потпуна афилијација, назив рада и кључне речи.
Кључне речи
Број кључних речи не може бити већи од 10. У чланку се дају непосредно
након сажетка, односно резимеа.
Литература
1. Књига
У тексту: (презиме година: страна)
У списку литературе: презиме (година): иницијал имена презиме, наслов,
место: издавач.
Кристал (1999): Д. Кристал, Енциклопедијски речник модерне лингвистикe, Београд:
НОЛИТ.
Чомски (2008): N. Čomski, Hegemonija ili opstanak, Novi Sad: Rubikon.
Чомски (1968): N. Chomsky, Language and Mind, Harcourt, Brace and World: New
York.

2. Чланак
У тексту: (презиме година: страна)
У списку литературе: презиме (година): иницијал имена презиме, наслов
чланка, наслов часописа/зборника, број, место: издавач, страна.
Јовановић, Симић (2009): Ј. Јовановић, Р. Симић, Текст као лингвистичка и
комуникацијска структура, Српски језик, XIV/1–2, Београд: Научно друштво за неговање и
проучавање српског језика, 325–345.

Када се исти аутор наводи више пута, поштује се редослед година у којима
су радови публиковани. Уколико се наводи већи број радова истог аутора
публикованих у истој години, радови треба да буду означени словима уз годину
издања, нпр.: 1999а, 1999б...
Навођење дела које има више од једног аутора подразумева да се имена
аутора наводе према редоследу који је дат на насловној страни.
У тексту: (Франковић, Ракић, Вилотијевић 1973)
У списку литературе: Франковић, Ракић, Вилотијевић (1973): D. Franković, B. Rakić,
M. Vilotijević, Vaspitni rad u domovima, Beograd: Delta pres.

Ако је више од три аутора, у тексту се наводи презиме првог аутора и додаје
се „и др.”, а у оквиру листе референци треба навести имена свих аутора према
редоследу на насловној страни књиге/чланка.
Навођење необјављених радова није пожељно, а уколико је неопходно, треба
навести што потпуније податке о извору.
Веб-документ
Презиме аутора, година, назив документа (курзивом), датум када је сајт
посећен, интернет адреса сајта, нпр.:
Mercer, S. (2008): Learner Self-beliefs. ELT Journal 2008 62(2): 182–183. Retrieved in
January 2009 from http://eltj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/62/2/182

Цртежи, слике и табеле
Слике (цртежи, графикони, схеме) и табеле могу се припремити компјутерском
или класичном технологијом (тушем или оловком на папиру). Дају се у посебном
фајлу или на посебним папирима. У основном тексту се маркира место где долазе и
не уводе се у текст. Табеле, слике и илустрације морају бити разумљиве. Нису
пагиниране и морају имати редни број, наслове и легенде (објашњења ознака,
шифара и скраћеница) класификоване по врстама и нумерисане унутар своје
категорије. На папиру редни број слике или табеле, као и презиме аутора морају
бити уписани на полеђини графитном оловком. Приказивање истих података
табеларно и графички није дозвољено.
Статистички подаци дају се према параметрима научних методологија.
Уредништво

