
Основни параметри за пишување на текстовите:  

Текстот треба да биде напишан: Во Microsoft Word со фонт Times New Roman со 
кирилична поддршка 

големина на букви: 12  

проред: Единечен (Single) 

маргини: За хартија со формат Letter (8,5"-x-11"-inch) или за А-4 формат (8.27"-x-11.69"-
inch).  

формат на илустрации: gif. tif., jpeg. 

нумерирање на страниците: во долниот централен дел.  

големина на текстовите: научни и стручни трудови (до 5000 збора); студентски прилози 
(до 1500 збора); хроники, прикази, критики и др., (до 1000 збора). 

големина на апстракт: 100-150 збора, единечен проред.  

Наслови: 

Главен наслов: (големина 12) со големи букви, болд, центриран.  

Второстепените заглавија: поставени во лево со голема почетна буква на сите значајни 
зборови, Фонт Style Italic.  

Третостепените наслови: да бидат напишани како составен дел од параграфот, со 
големи почетни букви на сите значајни зборови во италик. 

Структура на текстот: 

Име и презиме на авторот, институција и адреса. 

Наслов на текстот  

Клучни зборови: до пет збора.  

Цитирани референци  

Табели  

Илустративни прилози  

Начин на цитирање:  

Цитатот мора да биде ставен веднаш на местото каде што е потребно да стои во текстот 
(Baker 1983: 23). Доколку постојат две или повеќе библиографски единици од еден автор, 



треба да бидат раздвоени со запирка според хронолошки ред (Baker 1983: 23, 1990: 234). 
Доколку постојат две или повеќе библиографски единици од ист автор напишани во 
иста година користете a, b, c, за да се оддвојат едни од други (Baker 1983a: 23, 1983b: 125, 
1983c: 222).Доколку треба да се цитираат повеќе автори на истото место, подредете ги 
според алфабета, а разделете ги со: ; (точка и запирка). (Able 1984: 23; Baker 1983:234, 
1985: 222; Cardiner 1940: 24). 

Во англиската варијанта на текстот сите кирилични и латинични наслови (македонски, 
српски, хрватски, бугарски, словенечки, руски, полски, чешки) треба да се 
транскрибираат според англиската латиница. пр. Antonijevich, Rybakov. 

Цитирани референци: 

Сите цитирани референци во текстот мора да бидат содржани во листата приложена на 
крајот на текстот. Листата треба да биде подредена според алфабетниот ред на 
презимињата на авторите, а за имињата и средните имиња да бидат користени само 
почетните букви. Две или повеќе книги на еден автор треба да бидат подредени според 
хронолошки ред на нивното печатење. Две или повеќе книги на ист автор печатени во 
една година треба да се одвојат на тој начин што по годината на печатење треба да стои 
буква а, б, в итн.  
Доставување на текстовите: 

Текстовите можете да ги доставите како attached file преку електронска пошта на 
адреса:  

davorin777@gmail.com или davorin@pmf.ukim.mk  

  

По пошта на адреса: д-р Даворин Трпески 

УКИМ - Природно-математички факултет,  

Институт за етнологија и антропологија 

Архимедова, 3, ПФ. 162 

Скопје, 1000, Македонија 

 


