
Navodila za pripravo prispevkov v reviji Šolska knjižnica 
  

SPLOŠNA NAČELA 

Revija Šolska knjižnica objavlja le izvirna, še neobjavljena dela, napisana v 

slovenščini, za kar odgovarja avtor. Strokovni članki v rubrikah Stroka ter Stroka in 

praksa morajo imeti naslov, izvleček, ključne besede v slovenščini in angleščini in 

vrstilec univerzalne decimalne klasifikacije. Prispevki morajo biti napisani strokovno, 

jezikovno in slogovno neoporečno. Logično naj bodo razdeljeni na poglavja in 

podpoglavja. 

Naslov prispevka naj bo kratek, jasen, enostaven in informativen. Vsebuje naj ključne 

pojme in obsega največ 10 do 12 besed. Odražati mora temo prispevka, po potrebi pa 

je lahko dodan tudi podnaslov. 

Izvleček (abstract) naj vsebuje največ 200 besed in je na prvi strani članka, takoj za 

naslovom prispevka, ki mu sledijo še ključne besede in vrstilec UDK. Razumljiv mora 

biti sam po sebi, brez branja celotnega besedila prispevka. Napisan naj bo v 3. osebi, 

povzema naj bistvo članka, pojasni njegov namen in cilje, opiše uporabljene metode 

in tehnike morebitnega raziskovalnega oziroma znanstvenega pristopa, rezultate ter 

glavne ugotovitve. Praviloma naj bo izvleček oblikovan v enem odstavku. 

Drugih sestavkov (sporočil, predstavitev knjig in drugih medijev, pisem) ni treba 

opremiti z izvlečkom, ključnimi besedami in vrstilcem UDK. Seminarskih nalog v obliki, 

kot so izdelane pri študiju ali na različnih tečajih oz. seminarjih, ne sprejemamo, če 

niso ustrezno prirejene za objavo v naši reviji. 

Na koncu prispevka naj bo navedena predstavitev avtorja/-ev, ki vsebuje znanstveni 

naziv, ime in priimek avtorja, strokovni naziv, delovno mesto in ustanovo zaposlitve. 

Sledita naslov ustanove in elektronski poštni naslov avtorja. 

Za trditve v sestavku odgovarja avtor/-ica, zato mora biti podpisan/-a s celotnim 

imenom in priimkom. Avtor mora priložiti lastnoročno podpisano prijavnico za 

objavo prispevka v reviji, s katero med drugim jamči, da je prispevek izvirno avtorsko 

delo (obrazec za prijavo prispevka je skupaj z uredniško politiko in navodili sodelavcem 

in dopisnikom revije Šolska knjižnica dostopen na spletni strani revije).  

 



TIPKOPIS 

Prispevki lahko obsegajo do 15 tipkanih strani s preglednicami, slikami in viri vred (do 

30.000 znakov s presledki). Besedilo mora biti napisano v wordu, s pisavo Times New 

Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5. Strokovni prispevek obvezno 

vsebuje naslov članka v slovenščini in angleščini, ime in priimek avtorja/-ice, sledijo 

izvleček in ključne besede v slovenščini in angleščini, vrstilec UDK, besedilo sestavka 

in nazadnje seznam citiranih in uporabljenih virov ter predstavitev avtorja/-ev. 

Avtorji morajo svoje prispevke poslati v elektronski obliki po e-pošti odgovorni urednici 

na naslov revija.solskaknjiznica@zrss.si, na naslov uredništva pa morajo poslati 

podpisano in izpolnjeno prijavnico prispevka za objavo v reviji. Nepopolnih prispevkov 

uredništvo ne bo upoštevalo. 

Preglednice, slike in druge priloge naj bodo vključene v besedilo, vsaka preglednica ali 

slika naj ima naslov in zaporedno številko. Slikovno gradivo morajo avtorji priložiti v 

elektronski obliki (JPG- ali TIF-format). 

  

VIRI 

Za navajanje virov uporabljajte samo avtorski način (avtor in letnica v oklepaju). 

Navajanje virov je prilagojeno reviji Knjižnica in Navodilom za prijavo, pripravo in 

zagovor diplomskega dela Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (http://www.ff.uni-

lj.si/oddelki/biblio/studenti/diploma/dokumenti/dipl_navodila.rtf). 

Primeri avtorskega navajanja  

En avtor: 

Ko UDK-vrstilce uporabljamo za signaturo, izberemo en sam vrstilec, ta pa sme biti 

poljubno kratek in ga imenujemo postavitveni UDK ali postavitveni vrstilec (Šauperl, 

2000). 

Do treh avtorjev navedemo vse: 

Z informacijsko pismenostjo v informacijski družbi so se ukvarjali tudi mnogi tuji avtorji 

(npr. Eisenberg, Lowe in Spitzer, 2004). 
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Več kot trije avtorji: 

Predstavljena je postavitev in oprema v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic 

(Ločniškar Fidler et al., 2006). 

Brez avtorja: 

Šolska knjižnica je vir informacij in znanja za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega 

procesa in podpira vse predmete, ki se poučujejo na šoli, in tudi interesne dejavnosti 

(Manifest, 2001). 

  

V poglavju Viri navedbe razvrstite po abecednem redu avtorjev/-ic (oziroma prvem 

elementu navedbe – npr. po naslovu), temu sledi letnica izida. Na koncu vsake 

bibliografske enote je pika. 

Primeri bibliografskih navedb 

– Knjiga: 

Priimek, I. (leto izida). Naslov dela. (izd.). Kraj izida: založba. 

Šauperl, A. (2000). Klasifikacija knjižničnega gradiva: učbenik za študentke in študente 

bibliotekarstva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za 

bibliotekarstvo. (BiblioThecaria; 9). 

Eisenberg, M. B., Lowe, C. A. in Spitzer, K. L. (2004). Information literacy: essential 

skills for the information age. 2nd ed. Westport, Connecticut; London: Libraries 

Unlimited. 

– Del knjige oziroma prispevek v monografski publikaciji: 

Priimek, I. (leto izida). Naslov prispevka. V I. Priimek, Naslov publikacije (str. od–do). 

Kraj izida: založba. 

Ambrožič, M. (2004). Informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu. V M. 

Steinbuch (Ur.), Informacijsko opismenjevanje: priročnik za delo z informacijskimi viri 

(str. 13−68). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

– Članek: 

Priimek, I. (Leto izida). Naslov članka. Naslov revije, let. (št.), str. 



Ločniškar – Fidler, M., Tomšič, N., Lavrenčič – Vrabec, D. in Zadravec, V. (2006). 

Postavitev in oprema monografskih publikacij v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic. 

Knjižnica, 50 (3), 105–125. 

– Spletna stran: 

Priimek, I. (Leto objave). Naslov dokumenta ali spletne strani. Kraj izida: založba. 

Pridobljeno dan. mesec. leto s spletne strani: http://… 

Dimec, J. (2000). Avtomatsko opisovanje vsebine dokumentov na internetu. COBISS 

Obvestila 4. Pridobljeno 17. 3. 2004 s spletne strani: 

http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2000_4/index.html. 

Kurikul. Knjižnično informacijsko znanje: gimnazija: splošna, klasična, strokovna 

gimnazija.  (2008). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

Pridobljeno 16. 1. 2010 s spletne strani: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/

Gimnazije/K_KNJIZN_INF_ZNANJE_gimn.pdf. 

  

Naslov uredništva: 

Zavod RS za šolstvo, Uredništvo revije Šolska knjižnica, Poljanska c. 28, 1000 

Ljubljana. 

  

Rokopisov in drugega gradiva ne vračamo. 
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