УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ CIP-а ЗА МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
За израду CIP-а потребно је:
1. Добити ISBN број од Националне ISBN агенције.
Контакт:
Емилија Брашић
Телефон:
011 / 2459-444
E-mail:
emilija.brasic@nb.rs
Додатне информације: https://www.nb.rs/pages/article.php?id=5742
2. Доставити основне податке о публикацији.
Формулар се преузима на сајту БМС, или у Служби за CIP у Библиотеци Матице српске.
3. Уплатити износ од 1.200,00 динара за израду CIP-а.
Уплата се може извршити на жиро рачун Библиотеке Матице српске 840-151668-54, са
назнаком ”За израду CIP-а” или у готовини, у Служби за CIP.
Када се плаћа преко рачуна, уз материјал за каталогизацију обавезно је приложити доказ о
уплати (послати скенирану уплатницу мејлом или донети лично уз материјал).
Додатне информације у вези са плаћањем могу се добити у Рачуноводству.
Контакт особа: Маријана Томић-Вељков
Телефон: 021 / 420-199 лок. 131.
4. Доставити или донети материјал за каталогизацију у форми спремној за
објављивање.
Материјал се може донети лично, послати мејлом или поштом.
Е-mail:
cip@bms.ns.ac.rs
Адреса:
Библиотека Матице српске
CIP служба
Матице српске 1
21 000 Нови Сад
Текст треба да је преломљен, пагиниран и да садржи импресум, а може бити достављен на
папиру, паусу, CD-у, DVD-у или USB-у, обавезно у PDF формату.
Материјал који је достављен за израду CIP-а чува се 20 дана од дана доспевања захтева, и у том
року се може преузети.
Израђени CIP шаљемо вам мејлом најкасније у року од 24 сата од тренутка пријема
материјала (не рачунајући дане викенда и празника), или га преузимате лично у
Библиотеци Матице српске.
За материјал донесен лично, CIP може бити израђен истог дана, до 14:30.
Напомена:
CIP за електронска издања:
Ако публикација излази само у електронском облику, или одвојено од штампаног издања,
израђује се посебан CIP.
Посебан CIP запис не израђује се за електронску грађу која чини саставни део штампаног
издања публикације, било да је она идентична дигитална верзија дате публикације, или је реч о
електронској грађи која је допуна штампаног издања.

