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ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ПУБЛИКУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА 

Државниот архив објавува повик за прибирање предлози за публикување во 

2021 година. 

| Насоки при поднесување на предлозите 

1. Комисијата за издавачка дејност ќе ги земе предвид следните видови 

публикации: 

- коментари за одредени историски теми, настани и личности, создадени врз 

основа на архивски материјал со потекло од земјава, или од странство; 

- зборници на архивски материјал со потекло од земјава, или од странство; 

| - монографии за одреден настан, проблем, прашање, тема или личност од 

историјата на Македонија создадени врз основа на архивски материјал со потекло од 

земјава, или од странство; 

- стручни трудови од областа на архивистиката и 

- други публикации за унапредување на заштитата и на користењето на 

архивскиот материјал. 

2. Содржина на предлогот 

Предлог за публикување до Комисијата за издавачка дејност при Државниот 

архив поднесува авторот (редакторот). 

Предлогот задолжително треба да содржи: 

- наслов на публикацијата (работен или конечен); 

- име и презиме на авторот или редакторот на публикацијата (и кратка биогра- 

фија со список на објавени публикации за лицата што првпат поднесуваат предлог); 

- име и презиме на авторот на предговорот (воведот); 

- име и презиме на лицето што прави избор на документите (доколку се прави 

избор); 

- краток приказ на содржината на публикацијата; 

- гранични години на материјалот што ќе се публикува; 

- приближен обем на материјалот (во авторски табаци, така што 1 авторски табак 

одговара на 30.000 карактери со растојание меѓу зборовите); 

- временска рамка за подготовка на публикацијата и доставување до Државниот 

архив од страна на авторот (до 351 март 2021 година). После истекот на рокот 

публикациите нема да се примаат. Од ова правило исклучок се само проекти на 

Државниот архив со надворешни соработници и други архиви. 
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- информации за контакт со авторот/редакторот. 

5. Рок за доставување на предлозите 

Рокот за доставување на предлозите за публикување е до 30 ноември 2020 

година. 

! Насоки при изработка на публикациите 

1. При подготовката трудовите треба да се работат во електронска форма, со 

македонска поддршка во некоја од програмите на М5 М/ога, снимени во формат на 

документ (**. дос). Задолжителна е употребата на фонтот Тітеѕ Мем Котап. Во текстот 

големината на буквите е 12 точки, а проредот 1,5. Во фуснотите големината на буквите 

е 10 точки, а проредот Hajman (single). Доколку трудот не е уреден според насоките 

нема да биде прифатен, само целосно среден текст во мог е дозволен за понатамошна 

постапка во архивот. 

2. Доколку при изработката на публикацијата се користи материјал на странски 

јазик, авторот/редакторот е должен да ја предаде публикацијата преведена на маке- 

донски јазик, при што трошоците за превод се на авторот/редакторот; 

5. Доколку при изработка на публикацијата се користи архивски материјал што 

не е депониран во Државниот архив на Република Северна Македонија, авторот/ 

редакторот е должен да предаде копија во електронска, или во печатена форма во 

Државниот архив. 

Сите заинтересирани своите предлози можат да ги пратат на следната адреса: 

Државен архив на Република Северна Македонија 

- за Комисијата за издавачка дејност 

Кеј „Димитар Влахов“ бр. 19 

1000 Скопје 

или во електронска форма на следниот e-mail: info@arhiv.gov.mk. 

Комисијата за издавачка дејност при Државниот архив одлучува дали одреден 

предлог е прифатен или не и за тоа ќе ги информира доставувачите на предлозите, до 

средината на јануари 2021 година. 

Државниот архив определува рецензенти за прифатените ракописи. По 

предавање на ракописот и по добивање позитивна рецензија за него Државниот архив 

склучува договор со авторите и одлучува дали публикацијата ќе биде објавена само во 

печатена форма, само во електронска форма, или и во печатена и во електронска 

форма. 
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