
ПРИЛОЗИ НА  
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА НА МАНУ 

 
Упатство за техничко уредување на текстот: структура, фусноти, библиографија 

 
Поднесените трудови треба да бидат напишани со фонт Times New Roman (македонска 
поддршка), големина на знаците 12, со единечен проред 1 (single spacing). 
 
Структура на текстот 
Поднесените трудови треба да го следат следниов модел: 
1. Име и презиме (горна лева страна). 
2. Институција: оригиналното име на институцијата, името на градот (ако не е дел од 
името на институцијата) под презимето. 
3. Електронска пошта на авторот(ите). 
4. Наслов на трудот (со големи букви и со централно порамнување). 
5. Резиме на англиски, руски, француски или германски јазик. 
6. Клучни зборови на јазикот на којшто е напишано резимето. 
7. Содржина на трудот. 
8. Библиографија. 
 
Ако трудот има повеќе од еден автор: 
а) ако авторите се од иста институција, се внесуваат имињата и презимињата на авторите, 
а по нив името на институцијата; 
б) ако авторите не се од иста институција, се внесува институцијата на X под името и 
презимето на X, а потоа се внесува името и презимето на Y и институцијата на Y. 
 
Референци во текстот 
Во списанието „Прилози...“ го користиме следниов модел од Харвард:  
(Конески 1981: 23-24) 
Ако се наведуваат повеќе ставки од ист автор и во иста година, се додаваат мали букви: 
(Конески 1981а: 23-24)    
(Конески 1981б: 12-13) 
Групни изданија со еден уредник – ако се упатува на изданието во целина – се наведуваат 
на истиот начин како изданијата од еден автор.  
 
Библиографија 
Изворите во библиографијата треба да бидат наведени по азбучен ред и одделени по 
соодветното писмо (кирилично и латинично). 
Библиографските единици треба се подготват според следниот модел: 
а) книга 
Конески, Б. 1986. Историја на македонскиот јазик. Скопје: Култура. 
б) статија во списание 
Петрушевски, М. Д. 1981: „За полемиката на Г. С. Прличев со Т. Орфанидис“, Прилози 
XII/1-2, 5-23. 
 

 



THE CONTRIBUTIONS OF  
SECTION OF LINGUISTICS AND LITERARY SCIENCE OF MASA 

 
The structure of the text, footnotes, bibliography – publishing guidelines for authors 

 
Submitted articles should be in Times New Roman (Macedonian keyboard layout), font size 12, 
single line spacing. 
 
Text structure  
The texts that are submitted should represent the following model: 
1. First name and last name (upper left hand-side). 
2. Affiliation: the original name of the institution, the name of the city (if it is not a part of the 
name of the institution) written under the last name. 
3. Author(s) email. 
4. The title of the text (all capital letters, centre aligned text). 
5. A summary in English, Russian, French or German. 
6. Keywords in the language in which the summary is written. 
7. The content of the article. 
8. Bibliography. 
 
If the article is written by more than one author: 
a) if the affiliation of the authors is the same, we put two names followed by affiliation; 
b) if the affiliation of the authors is not the same, we put affiliation X under the last name X, and 
then we put the name Y and affiliation Y. 
 
In-Text References  
In the “Contributions…” periodical Harvard system footnotes are used in reference to scholarly 
research words, according to the following model: 
(Koneski 2016: 23-24) 
If multiple items by a given author written in the same year are adduced, we distinguish these 
items by applying lowercase characters:  
(Koneski 2016a: 23-24)  
(Koneski 2016b: 12-13) 
Joint publications edited by a scholar – if the whole work is referred to – are mentioned in the 
same way as in the case of a single author. 
 
Bibliography 
The sources in the bibliography should be listed in alphabetical order and separated by the 
appropriate script (Cyrillic and Latin). 
We adhere to the following model in the bibliography: 
a) a book 
Конески, Б. 1986. Историја на македонскиот јазик. Скопје: Култура. 
b) an article in a periodical 
Петрушевски, М. Д., 1981, „За полемиката на Г. С. Прличев со Т. Орфанидис“, Прилози 
XII/1-2, 5-23. 
 


