
Чи та ли ште у ру бри ци Из лог об ја вљу је при ка зе но-
вих из да ња из обла сти би бли о те кар ства, би бли о гра фи-
је, би бли о теч ке ин фор ма ти ке и срод них обла сти зна ња 
(књи жар ства, из да ва штва, ар хи ви сти ке, ар хе о гра фи је, 
со ци о ло ги је књи ге и чи та ња, му зе о ло ги је). При ка зи су 
на ме ње ни би бли о те ка ри ма из свих ти по ва би бли о те ка и 
дру гим за ин те ре со ва ним чи та о ци ма, а омо гу ћа ва ју им 
да пра те са вре ме ну про дук ци ју струч них и на уч них из-
да ња. Сма тра ју ћи да ни је мо гу ће на чи ни ти је дин стве ни 
мо дел, али да је нео п ход но ујед на чи ти ква ли тет при ло-
га у ру бри ци Из лог, Ре дак ци ја Чи та ли шта осми сли ла је 
основ не зах те ве за пи са ње при ка за.

При каз би тре ба ло да уве де чи та о ца у са др жај књи-
ге и да се фо ку си ра на њен пред мет. Тре ба ло би из бе-
га ва ти пре при ча ва ње, а усред сре ди ти се на нео п ход ну 
ин фор ма ци ју ко ја са др жи: кра так опис основ не иде је, 
кри тич ки при ступ са др жа ју и фор ми, до жи вљај то ком 
чи та ња, као и на зна ку о то ме шта чи та лац мо же да оче-
ку је од књи ге о ко јој је реч. Аутор при ка за би тре ба ло 
да се освр не на вре ме ко је је ауто ру би ло по треб но да 
на пи ше књи гу, на на чин об ра де и си сте ма ти зо ва ња гра-
ђе, као и на циљ ну чи та лач ку по пу ла ци ју. При каз би, у 
крат ким цр та ма, тре ба ло да об ја сни кон текст у ко јем се 
по ја вљу је мо но граф ска пу бли ка ци ја и да од ре ди ње но 
ме сто у од ре ђе ној обла сти. На ши чи та о ци оче ку ју да он 
бу де за сно ван на те мељ ном, па жљи вом чи та њу и до бром 
про су ђи ва њу струч ног и ин фор ми са ног при ка зи ва ча.

Је дан од нај зна чај ни јих аспе ка та је вред но сно по ре-
ђе ње но вог на сло ва са ра ни је об ја вље ним књи га ма из 
ове обла сти. Ако је ма ло дру ге гра ђе до ступ но на да ту 
те му, аутор при ка за би тре ба ло да ис так не ту чи ње ни цу, 
као и сва ку дру гу вр ли ну пу бли ка ци је ко ја се при ка зу је. 
Ва жност те ме по се би, као и ни во на ко јем је тре ти ра на 
у књи зи, тре ба ло би да бу де под ву че на, уко ли ко се не 
под ра зу ме ва. Књи га ко ја да је зна ча јан до при нос стру-
ци, на у ци и раз у ме ва њу са вре ме них про бле ма, тре ба ло 
би да бу де на тај на чин ја сно озна че на.

На ме на књи ге, у ве ли кој ме ри, од ре ђу је при ступ у 
при ка зу. На при мер, при руч ник зах те ва де таљ но на бра-
ја ње ње го вих од ли ка и ко ри сних осо би на; пре вод зах-
те ва ко мен тар о ње го вој пра во вре ме но сти и вер но сти 
ори ги на лу; мо но гра фи ја ће зах те ва ти ди ску си ју о исти-
ни то сти и им пли ка ци ја ма от кри ћа у њој, а ако је реч о 
збор ни ку, тре ба ло би при ка за ти ње гов са др жај и на зна-
чи ти оп ште иде је и те ме, ис ти чу ћи одељ ке и тек сто ве ко-
је аутор при ка за сма тра по себ но зна чај ним.

Као аутор при ка за, бу ди те пре ци зни и дај те де та ље 
(из бе га вај те син таг ме по пут „ин те ре сант на раз ма тра-
ња“, „ве ли ки број ва жних по да та ка“ и слич но, осим ако 
ове кон ста та ци је не пот кре пи те спе ци фич ним при ме ри-
ма). При ка жи те це ло куп ни са др жај де ла, а не по гла вље 

по по гла вље, од по чет ка до кра ја књи ге, и бу ди те ко-
рект ни пре ма ауто ру. Обра ти те по себ ну па жњу на тач-
ност и ажур ност у при ка зи ма: ци ти ра не од лом ке тре-
ба ло би упо ре ди ти са тек стом ори ги на ла; на зна ка да је 
не ка књи га пу на гре ша ка мо ра би ти пот кре пље на при-
ме ри ма. Зах те ва мо од при ка зи ва ча да про ве ре све из-
ја ве ко је су чи ње нич не (нпр. да је књи га „пр ва” на да ту 
те му), на ро чи то оне ко је је на ма те шко да про ве ри мо.

Ка да је реч о на уч ним ре цен зи ја ма, при ло зи за ру-
бри ку Из лог ни су огра ни че ни по ду жи ни. Сви дру ги при-
ка зи мо но граф ских пу бли ка ци ја не би тре ба ло да има ју 
ви ше од 8.600 ка рак те ра (укљу чу ју ћи и раз ма ке). Иако 
је наш став да ин тер ве ни ше мо на тек сту што је ма ње мо-
гу ће, при ка зи се ре ди гу ју и скра ћу ју кад је нео п ход но, 
а из ме не су од го вор ност лек то ра и ре дак то ра ча со пи са. 
Из ре че ни ста во ви ауто ра увек ће би ти са чу ва ни. Не мо-
же мо да га ран ту је мо да ће сва ки при каз ко ји при ми мо 
би ти об ја вљен. У ре ла тив но ма лом бро ју слу ча је ва у ко-
ји ма од би је при каз, Ре дак ци ја оба ве шта ва ауто ра да је 
ова од лу ка ко нач на.

Мо ли мо вас да на зна чи те сво је име, те ле фон, адре-
су и ме јл адре су, афи ли ја ци ју (на зив уста но ве у ко јој 
ра ди те – ви де ти Упут ство ауто ри ма http://www.ci ta li-
ste.rs/uput stvo.htm), као и ком пле тан би бли о граф ски 
опис де ла ко је при ка зу је те (ко ри сти те Чи ка го стил би-
бли о граф ског ци ти ра ња – ви де ти Упут ство на адре са ма 
http://www.ci ta li ste.rs/uput stvo_l.htm и www.chi ca go-
ma nu a lofstyle.org/ho me.html).

Мо ли мо са рад ни ке да тек сто ве и дру ге при ло ге до-
ста ве у ди ги тал ној фор ми на мејл адре су ре дак ци је 
go ran @bi bli o te ka-pan ce vo.org.rs. Ре дак ци ја ће, у нај-
кра ћем ро ку, по твр ди ти при јем тек ста. По жељ но је да 
уз текст, оба ве зно као атач мент, до ста ви те ске ни ра ну 
пред њу ко ри цу књи ге ко ју при ка зу је те. Илу стра ци је мо-
ра ју да бу ду у фор ма ту и ре зо лу ци ји по год ној за штам-
пу. Пре по ру чу је се jpg фор мат и ре зо лу ци ја не ма ња од 
300dpi за 10cm wi de.

На кра ју, мо ли мо вас да про у чи те и оп ште Упут ство 
ауто ри ма на адре си http://www.ci ta li ste.rs/uput stvo.htm.
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Приликом писања овог Упутства користили смо искуства 
америчких колега, са којима се можете детаљније упознати на 
следећим веб-адресама:
-  http://sentra.ischool.utexas.edu/~lcr/bookreviews/

bookreviewguidelines.php
-  http://www.write.armstrong.edu/handouts/BookReview.pdf
-  http://www.chicano.ucla.edu/press/siteart/jli_

bookreviewguidelines.pdf
-  http://web.gc.cuny.edu/ijmes/pages/bookreviewguide.html
-  http://www.libraryjournal.com/lj/home/885966-264/guidelines_

for_library_journal_reviews.html.csp
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