ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
Образац бр. 5: Oбјављена научна књига (монографија)
За сваку објављену научну књигу (монографију) попуните посебан образац
Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије

Име и презиме
Критеријуми

2) објављена научна књига (монографија) међународног значаја
3) рецензирана и објављена научна књига националног значаја

Наслов књиге
Издавач-и
УРЛ линк
издавача
Датум објаве књиге
ISBN и/или ISSN

УРЛ линк научне
књиге
Први аутор

Остали аутор

Број осталих аутора

Укупан број аутора
Први аутор

Имена и
презимена аутора

Остали аутори

Имена и презимена,
научне титуле,
републике рецензената

Достављени
докази

Оригинал или штампана копија рецензиране и објављене научне књиге
(монографије)
Оригинал или овјерена копија рецензија рецензената
Подаци о рецензентима (име и презиме, научне титуле, и република)
Подаци о издавачу-има
Податке о додијељеном ISBN и/или ISSN
CIP (Cataloging in Publication Record) подаци
Обиљежени аутоцитати аутора - за међународне научне књиге

Својеручни потпис студента:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

КЛАСИФИКАЦИЈА НАУЧНИХ КЊИГА (МОНОГРАФИЈА)

Класификација научних књига дефинисана је Правилником о публиковању научних
публикација - http://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/PAO/Pages/Akti.aspx#collapsible0
Научна књига је рецензирана публикација у којој се научно, систематично, исцрпно и
свеобухватно третира неки проблем, питање или предмет, личност или догађај и која има
додијељен CIP и ISBN.
У категорију научних књига спадају научне монографије, научне књиге у ужем
смислу и популарне научне књиге.
У категорију научних књига не спадају уџбеници, збирке задатака и приручници.
НАУЧНА КЊИГА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
техничка уређеност, коректно цитирање и слично
додијељен ISBN и CIP
двије рецензије признатих иностраних научника из тематске области коју обрађује та
књига, од којих бар један није запослен код послодавца аутора књиге
штампана на једном од свјетских језика
садржи најмање пет аутоцитата радова у водећем часопису међународног значаја или
часопису међународног значаја, односно аутоцитата пленарних предавања по позиву на
скупу међународног значаја штампаних у зборнику са скупа у цјелини, као и радова
саопштених на скупу међународног значаја штампаних у зборнику са скупа у цјелини
издана од стране реномираног издавача
ауторски текст има најмање 50 страница по аутору
у научне књиге међународног значаја могу бити сврстане књиге које се односе искључиво
на националну проблематику у области хуманистичких наука, ако су високо оцијењене од
стране признатих научних радника, а по квалитету одговарају сличним дјелима у другим
земљама
НАУЧНА КЊИГА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
техничка уређеност, коректно цитирање и слично
додијељен ISBN и CIP
двије рецензије признатих научника из тематске области коју обрађује та књига, од којих
бар један није запослен код послодавца аутора књиге
да ауторски текст има најмање 50 страница по аутору
Детаљније у Правилнику о публиковању научних публикација - http://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/PAO/Pages/Akti.aspx#collapsible0

