
„Нови Легат“ је часопис за библиотечко-информациону делатност, 

културу и књижевност Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у 

Лесковцу. Ослања се на тековине електронског часописа „Легат“, 

који је излазио у периоду од 2004. до 2006. године.   

 

1. Рад се предаје на следећи начин: 

1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: novilegat.nble@gmail.com 

 

2. Сваки текст треба да садржи: 

2.1. Текст дужине до 30.000 карактера (са размацима). Текстови 

треба да буду писани у Wоrd-у, на српском језику (ћирилицом). 

Величина фонта за наслове је 16, за поднаслове 14, за основни текст 

12, за напомене (фусноте) 10, а фонт је: Times New Roman – Serbian 

– Cyrilic. Проред је 1, 5. 

2.2. Списак илустрација (ако их има) приложити у Wоrd документу 

са назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 

Обавезно навести порекло илустрација. 

2.3. Податке о аутору текста треба описати у горњем левом углу 

прве стране.  Наводе се: пуно презиме и име (свих) аутора, пун 

(званичан) назив и седиште установе аутора и електронска адреса 

аутора. Потребно је навести и годину рођења аутора због увида у 

његов рад у централној нормативној бази података Народне 

библиотеке Србије. Пожељно је навести и средње слово аутора.  

 

3. Опште одреднице: 

3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази обим 

од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, укључујући 

графиконе и илустрације. 

3.2. Текстови који се достављају за објављивање у часопису „Нови 



Легат“ подлежу антиплагијат контроли коју врши Центар за 

евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред тога, од аутора се 

тражи дигитализована изјава са потписом којом гарантује да је 

текст који је доставио оригинал. 

 

4. Библиографске референце у фуснотама и литератури наводе се 

без транскрибовања, у оригиналном писму. Ако је литeратура која 

се цитира штампана ћирилицом, и референце  у напоменама и 

списку литературе треба да буду наведене ћирилицом. Ако су 

штампане латиницом, онда треба да буду наведене латиницoм. 

Цитати и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно 

одговарају списку литературе на крају текста и пишу се на крају 

рада. 

 

5. Напомене: 

Напомене (фусноте) се пишу при дну стране на којој се налази 

коментарисани део текста, најобимније не би требало да прелазе 

100 речи и нумеришу се арапским бројевима, у континуитету у 

целом тексту. Напомене треба да се користе мање за коментаре, а 

више за навођење литературе. Стил цитирања и навођења напомена 

(фуснота) и израде листе референци (литературе, библиографије) је 

Чикаго стил - Chicago Style (Humanities).  


