Navodila za prispevke v slovenščini
1 Temeljne usmeritve
Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem ali angleškem
jeziku, izjemoma pa tudi znanstvene prispevke v drugih jezikih (nemškem, fran-

coskem, italijanskem, hrvaškem jeziku itd.). Druge prispevke, kot so krajši članki,
ocene, poročila z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, objave dokumentov, obvestil, razpisov Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), njenih strokovnih
teles ali področnih društev itd., pa objavlja le v slovenskem jeziku.
Prispevke avtor/ji odda/jo v elektronski obliki na e-poštni naslov uredništva revije: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si. Vsak prispevek mora vsebovati kontaktne
podatke avtorja/jev ter naziv in poštni naslov ustanove, kjer je/so zaposlen/i.
Avtor/ji oddanega prispevka zagotavlja/jo, da je vsak prispevek izvirno delo,
ki še ni bilo objavljeno oziroma ni v postopku za objavo v drugi publikaciji. Prav
tako zagotavlja/jo, da so prispevki v celoti strokovno in znanstveno korektni. V
primeru objave vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju/em objavljenega
prispevka, materialne avtorske pravice pa avtor/ji za vselej, za vse primere, za
neomejene naklade in za vse medije neizključno, časovno in prostorsko neomejeno prenese/jo na izdajatelja revije, tj. Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.
V ta namen avtor/ji podpiše/jo Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica,1
ki ga v tiskani obliki pošlje/jo na naslov uredništva revije (Uredništvo Revije
Knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana) ali v
skenirani obliki po e-pošti na naslov revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si.
Če ima revija zagotovljena sredstva za izplačilo avtorskega honorarja, uredništvo
pozove vsakega avtorja, da posreduje podatke za sklenitev avtorske pogodbe, ki
je pogoj za izplačilo avtorskega honorarja. Ti podatki so: stalni naslov, številka tekočega računa, naziv in sedež banke, davčna številka in delež avtorstva za izplačilo višine honorarja. Avtor dovoljuje, da naročnik lahko uporabi osebne podatke
za potrebe izvršitve izplačila in zahtevanega sporočanja podatkov o opravljenem
delu po pogodbi. Višina izplačila je določena v letnem ceniku revije. Avtor/ji ob
objavi prispevka dobi/jo en avtorski izvod številke.

1

Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica je dosegljivo na spletni strani revije: http://www.
zbds-zveza.si/knjiznica/avtorji. Svetujemo tudi ogled predloge za pripravo prispevka.
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Avtor/ji je/so dolžan/ni poskrbeti za jezikovno korektnost prispevkov (predvsem za terminologijo). Za lekturo ter jezikovni pregled prispevkov in prevodov
poskrbi uredništvo. Znanstveni prispevki so recenzirani. Glede na recenzentsko mnenje lahko uredništvo povabi avtorja/e, da prispevek ustrezno popravi/
jo oziroma dopolni/jo. Uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve vsebinsko
neustreznih objav ter prispevkov z negativno recenzijo. Recenzent določi tudi
tipologijo prispevka (predlaga/jo jo lahko tudi avtor/ji).
Uredništvo prispelega gradiva ne vrača.

2 Tehnična navodila
Naslov in podnaslov naj bosta napisana v slovenskem in angleškem jeziku.
Besedilo naj bo napisano prvi osebi množine ali neosebno. Avtor/ji naj bo/do

vedno naveden/i z imenom in priimkom. Če je avtorjev več, naj sami določijo
vrstni red navajanja. Poleg imena avtorja je treba navesti tudi njegov morebitni
akademski naziv.

Z izvlečkom (največ 250 besed) morajo biti opremljeni vsi znanstveni in strokovni članki. Vsebujejo naj namen članka, zasnovo, metodologijo in pristop, analizo
rezultatov, omejitve raziskave in uporabnost študije v praksi ter izvirnost oziroma
vrednost raziskave. Prevod v angleški jezik mora ustrezati besedilu v slovenskem
jeziku.

Avtor/ji določi/jo do 5 (pet) ključnih besed.
Prispevki lahko vsebujejo slikovno gradivo in grafične prikaze (fotografije, grafikone, zemljevide, skice, diagrame in podobno) ter preglednice (tabele), ki naj
bodo oštevilčene in naslovljene z navedbami ustreznih virov (oziroma s soglasji
izdajateljev). Avtorja/je prosimo, da slike čim večje ločljivosti priložijo posebej.
Naslov preglednice mora biti napisan nad njo, naslov slike pa pod njo.
Zahvala naj bo navedena na koncu prispevka.
Poglavja in podpoglavja naj bodo številčena po standardu SIST ISO 2145 (tj. 1,

1.1, 1.1.1 itd.).

Opombe naj bodo zapisane pod črto in oštevilčene z zaporednimi arabskimi

številkami od začetka do konca besedila. Vsebujejo naj samo dodatno besedilo
(avtorjeve komentarje), ne pa tudi bibliografskih referenc (citatov).
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Citati naj bodo navedeni v oklepaju v besedilu prispevka po sistemu APA (tj.

sistem Ameriškega psihološkega združenja). Primeri citiranja:

Vprašanje družbenega statusa knjižničarjev je bilo obravnavano večkrat (Novak,
1980; Petek, 1982, 1990a, 1990b; Kovač, Benko in Mlinar, 1987; Mohorko idr.,
1990). Med novejšimi študijami bi omenili študijo Urbanije (1993), zanimivo pa
je tudi izhodišče, ki ga zagovarja Tomšičeva (1996, str. 4–5), ki piše: »Danes imajo
knjižničarji več kompetenc.« V tujih študijah zasledimo podatke o nizkem statusu
knjižničarjev (Line, 1979 cv: Mihalič, 1984). Zakonska problematika ni natančno
opredeljena (Zakon, 1982), lahko pa zasledimo nekatera stališča v knjigi Osnove
knjižničarstva (Banič, 1993). Podobno definira standard o kazalcih uspešnosti
knjižnic (ISO 11620, 1998).
Če je avtorjev več, naj bodo njihova imena ločena z vejico. Če je navedenih več
virov, so ločeni s podpičjem. Podatki o citiranih virih naj bodo zapisani na koncu
prispevka v poglavju Navedeni viri.
Primeri navajanja virov:
Knjiga
Podbrežnik, I. in Bojnec, Š. (2015). Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah.
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
Toyne, J. in Usherwood, B. (2001). Checking the books: the value and impact of public library
book reading: final report. Sheffield: University of Sheffield, Department of Information
Studies, Centre for the Public Library and Information in Society.

Poglavje v knjigi
Grilc, U. (2007). Knjiga in razvoj: knjiga kot ena temeljnih razvojnih kategorij družbe. V A.
Blatnik … idr. (ur.), Zgubljeno v prodaji (str. 155–184). Ljubljana: UMco.
Karun B. (2009). Predgovor. V P. Štoka (ur.), Smernice delovnih skupin za domoznanstvo
osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007 (str. 5–7). Ljubljana: NUK.

Članek v zborniku konference, simpozija ali kongresa
Bon, M. (2011). Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2010. V M. Ambrožič in
D. Vovk (ur.), Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje: zbornik referatov (str. 171–196).
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
Semlič Rajh, Z. (2012). Arhivski zapisi in postopki sledenja v arhivskem informacijskem
sistemu. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: zbornik
referatov z dopolnilnega izobraževanja (str. 541–548). Maribor: Pokrajinski arhiv.
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Članek v reviji ali časopisu
Ambrožič, M. (2015). Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov: študij uporabnikov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 59(1–2), 95–125.
Bartol, T., Budimir, G., Dekleva-Smrekar, D., Pušnik, M. in Južnič, P. (2014). Assessment of
research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation
in Slovenia. Scientometrics, 98(2), 1491–1504. doi: 10.1007/s11192-013-1148-8
Kolšek, P. (2012, 4. avgust). Osebno s Slavkom Preglom: mož, ki je odpustil samega sebe.
Delo, 54, str. 28.

Diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo
Kunc, U. (2011). Strategija prehoda na internetni protokol IPv6. Magistrsko delo. Kranj:
Fakulteta za organizacijske vede.
Leskovec, M. (2005). Delo, izrazna oblika, pojavna oblika: kaj uporabniki res iščejo?. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Elektronski viri
islovar. (2015) (2. izdaja). Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. Pridobljeno 1. decembra 2015 s spletne strani: http://www.islovar.org
Javni razpis DSP za štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila. (2012). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev. Pridobljeno 5. novembra 2015 s spletne strani: http://www.
drustvopisateljev.si/si/drustvo_slovenskih_pisateljev/objave/1875/detail.html
Johnson, L., Levine, A., Smith, R. in Stone, S. (2010). The 2010 Horizon Report. Austin,
Texas: The New Media Consortium. Pridobljeno 1. marca 2015 s spletne strani: http://www.
nmc.org/sites/default /files/pubs/1316815357/2010-Horizon-Report.pdf
Pregl, S. (2012). Sporočilo v zvezi z očitki Javni agenciji za knjigo. Ljubljana: Javna agencija
za knjigo Republike Slovenije. Pridobljeno 1. julija 2014 s spletne strani: http://jakrs.si/
novica/zapisi/sporocilo_v_zvezi_z_ocitki_javni_agenciji_za_knjigo/162

Uradni dokumenti in standardi
ISO 9001:2015. Slovenski standard. Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve. (2015). Ljubljana:
Slovenski inštitut za standardizacijo.
Podatkovni portal SI-STAT: demografsko in socialno področje. (B. l.). Ljubljana: Statistični
urad RS. Pridobljeno 9. 12. 2015 s spletne strani: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/
Dem_soc/Dem_soc.asp
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list
RS, št. 73.
Statistični podatki o knjižnicah. (2005). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. Pridobljeno 28. 7. 2014 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/
index.php
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). (2004). Uradni list RS, št. 86/2004, 67/2007,
94/2007-UPB1.
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