ПОВИК ЗА СОБИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И
ПРИЛОЗИ

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека започна подготовката на новиот број на
ГЛАСНИКОТ на Институтот за национална историја (ГИНИ) и ве покануваме
на соработка со ваши прилози.
Ве молиме при подготовката на трудовите да се придржувате до
упатството што е во прилог. Прилозите треба да се достават во печaтена и во
електронска
форма
кај
проф.
д-р
Лидија
Ѓурковска
(lidija.dimitrijevska@gmail.com).
Крајниот рок за доставување на прилозите е 1. III 2017 год.
Со почит,
Редакцијата на ГИНИ
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УПАТСТВО ЗА СОРАБОТНИЦИТЕ
УПАТСТВО ЗА СОРАБОТНИЦИТЕ
Категоријата на трудот ја предлага авторот, а конечната одлука ја
донесува Редакцијата. Сите статии мораат да имаат: апстракт (до 500 карактери)
и клучни зборови (3-10) на англиски јазик.
Опрема на трудот:
Сите прилози треба да бидат доставени електронски отчукани со
македонска поддршка, во некоја од програмите на MS Word, снимени во формат
на документ (**.doc). Задолжителна е употребата на фонтот тајмс, и тоа Times
New Roman и неговата специјална верзија, од каде што, исто така, се преземаат
македонските ±, ¢, потоа полски, чешки, турски и други специфични букви од
други јазици со латинично писмо, како и Pulstajms7, од каде што се преземаат •,
£. Во текстот големината на буквите е 12 точки, а проредот 1,5. Во белешките
големината на буквите е 10 точки, а проредот најмал (single). Обемот на
прилозите не треба да биде поголем од еден авторски табак.
Поднесување на трудот:
Авторот го доставува текстот во електронска форма
Авторите добиваат 1 примерок од бројот на списанието во кој е објавен
нивниот труд.
УПАТСТВО ЗА ПИШУВАЊЕ БЕЛЕШКИ
Презимето и името на авторот: нормал
Насловот на делото: италик
Насловот на списанието: италик
истиот: нормал
истото: италик
цит. д.: италик
цит. труд: италик
Задолжително е почитувањето на правописот кај наводниците („…“),
полунаводниците (’…‘) и надредениот знак (±, ¢, •, £), како и при наведувањето
на личните и географските имиња од странско потекло. Датумите во еден ист
прилог се пишуваат изедначено, на еден од следниве начини: 2 август 1903;
2.8.1903; 2. VIII 1903.
Цитирањата одат во фуснота доле.
Цитирање книга:
Александар Матковски, Странски патописци низ Македонија. Скопје
1989, 115-119.
Истото, 127.
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Кога истото дело се наведува повторно на друго место, се употребува
скратен наслов: Александар Матковски, Странски…, 155-159.
Статии во списанија:
Александар Матковски, „Триста години од Карпошевото востание“,
Гласник на Институтот за национална историја (натаму: ГИНИ), 44/2000, бр. 2,
7-15.
Истиот, цит. труд, 9.
Кога истата статија се наведува повторно на друго место, се употребува
скратен наслов: Александар Матковски, „Триста години… “, 155-159.
Цитирање прилози од книги и од зборници:
Александар Матковски, „Одгласот на Карпошовото востание“, Триста
години од Карпошовото востание, (гл. ред. Томо Томоски), Скопје 1999, 311325.
Цитирање од весници:
„Значењето на Карпош“, Нова Македонија (Скопје), бр. 14579, 10.7.2001,
7.
Цитирање архивски фондови:
Државен архив на Република Македонија, Скопје (натаму: ДАРМ),
Околиски НОО, 1945, кут. 6, а.е. 243.
Цитирање од енциклопедии:
„Версајски договор“, Хрватска енциклопедија (натаму ХЕ), т. 1, Загреб
1999, 477.
Цитирањето на веб-страница:
Ilaria Ramelli, “Gregory of Nyssa’s Position in Late Antique Debates on
Slavery and Poverty, and the Role of Asceticism”, Journal of Late Antiquity, Vol. 5,
No 1, Spring 2012.
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_late_antiquity/v005/5.1.ramelli.html
(проверено на 18.2.2013).
INSTRUCTIONS FOR ASSOCIATES
The category of Paper proposed by the author , and the final decision is from
editorship . All articles must have: abstract (up to 500 characters ) and keywords ( 310 ) in English.
Equipment Paper:
All entries must be submitted electronically typed with Macedonian support in
any of the programs of MS Word, saved in file format (**. Doc). Mandatory use of a
Times font , and Times New Roman and its special version , where also taken
Macedonian ±, ¢, then Polish, Czech, Turkish and other specific characters of other
languages using the Latin alphabet , as well as Pulstajms7, from where to download •,
£. The text font size is 12 points , and 1.5 line spacing . The notes font size is 10
points , and the most spaced (single). The scope of the articles should not be more
than one copyright sheet .
Submission of paper :
The author submits the text in electronic form
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Authors receive 1 copy number of the journal in which their work is published
.
INSTRUCTIONS FOR WRITING NOTES
Name and surname of the author : normal
The title of the work: italic
The title of the magazine : italic
Ibidem : normal
Ibidem : italic
quote . e . : italic
quote . Paper : italic
Be sure to respect the spelling in quotes ( " ... " ) , (' ... ') and superimposed
sign (±, ¢, •, £), as well as indications of personal and geographical names of foreign
origin . Dates in a single write uniformly addition , one of the following ways :
August 2, 1903 ; 08/02/1903; 2. VIII 1903.
Cite book :
Aleksandar Matkovski, Foreign travel writers throughout Macedonia,Skopje
1989, 115-119 .
Ibidem , 127th
When the same act states again elsewhere, used abbreviated title : Aleksandar
Matkovski, Foreign ... , 155-159 .
Articles in journals :
Aleksandar Matkovski " Three hundred years of Uprising of Karposh ,"
Glasnik of Institute of National History (hereinafter : GINI ) , 44 /2000, no. 2 , 7-15 .
Ibidem, 9.
When the same article states again elsewhere , used abbreviated title :
Alksandar Matkovski " Three hundred years ... " , 155-159 .
Cite articles from books and collections :
Aleksandar Maykovski" echo of Karposh Uprising " Three hundred years of
Karposh uprising ( editor in organizer Tomo Tomoski ) , Skopje, 1999 , 311-325 .
Quoting from the paper:
" The significance of Karposh " New Macedonia ( Skopje ) , no. 14 579 ,
07.10.2001 7.
Cite archival funds :
State Archives of the Republic of Macedonia , Skopje (hereinafter : DARM ) ,
district PLO 1945 , box . 6 AU 243rd
Quoting from Encyclopedias :
" Versailles Treaty " , Croatia Encyclopedia ( on HPP ) , t . 1 , Zagreb 1999
477th
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Quoting the website :
Ilaria Ramelli, "Gregory of Nyssa's Position in Late Antique Debates on
Slavery and Poverty, and the Role of Asceticism", Journal of Late Antiquity, Vol. 5 ,
No 1 , Spring , 2012.
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_late_antiquity/v005/5.1.ramelli.html (
Retrieved on 18.02.2013 ) .

5

