Razpisi, vabila, obvestila

NAVODILA AVTORJEM
OBLIKOVANJE BESEDILA:
Prispevki naj bodo napisani z urejevalnikom besedil MS Word
ali Open Office, v naboru znakov Times New Roman in v velikosti 12 pik. Besedilo strukturirajte v poglavja in po potrebi tudi
v podpoglavja.
Citati, krajši od treh vrstic, naj bodo postavljeni tekoče v besedilu med »dvojna narekovaja«; ko gre za navedbo znotraj citata,
uporabite 'enojni narekovaj'. Citati, daljši od treh vrstic, naj bodo
oblikovani v novem odstavku, brez narekovajev in z zamikom,
da se ločijo od drugega besedila. Če gre za izjavo sogovornika,
besedilo postavite ležeče; kadar je del izjave ali citata izpuščen,
to označite z […], če pa citat dopolnjujete s svojimi besedami, te
postavite v oglati oklepaj: [etnologijo].
Opombe: sprotne, velikost 10 pt.
SLIKOVNO GRADIVO:
Fotografije, skice, risbe, grafi ipd. naj imajo ločljivost najmanj 300
dpi, format pa .jpg ali .tif. Avtorji jih pošljejo kot prilogo, v besedilu pa označijo želeno mesto postavitve. Podnapis k sliki naj bo
v obliki:
Slika zaporedna številka: Naslov slike (foto: avtor, datum).
Slika 1: Murkovanje v Trbovljah (foto: Ivanka Počkar, 11. 11.
2018).
NAVAJANE VIROV IN LITERATURE:
Citiranje med besedilom:
Pri pisanju uporabljamo oklepajski način navajanja virov in
literature: (priimek avtorja, leto izdaje dela in strani), npr. (Klobčar 2014: 22). Ko v oklepaju navajamo več zaporednih strani,
uporabimo stični pomišljaj: (Knific 2013: 96–97, 100–103).
Ko navajamo več avtorjev, reference razvrstimo po letnicah publikacije in jih ločimo s podpičjem: (Ahlin 2013; Junge 2015; Babič 2018). Dela istega avtorja z istim letom publikacije označite
s črkami a, b, c: (Šmitek 1998: 54, 2013a, 2013b: 58). Ob več
kot treh avtorjih med besedilom (ne pa tudi v seznamu literature)
navajamo le prvega: (Križnar idr. 2014), pri dveh ali treh pa navedemo vse: (Strle in Marolt 2014; Smole, Beno in Pungartnik
2013). Delo brez avtorja: (B. n. a. 2015: 22); delo brez letnice:
(Priimek b. n. l.: 22); delo brez strani: (Priimek 2015: b. n. s.).
Zakone ipd. navajamo s kratico in letnico objave (npr. ZON 1999
za Zakon o ohranjanju narave, ki je bil objavljen v Uradnem listu
13. julija 1999) oz. s prvo besedo in letnico (npr. Pravilnik 2016).
Pri neposrednem citiranju vira v besedilu oklepajski navedek
vedno vstavimo pred piko. Le pri daljših, izdvojenih citatih oklepajski navedek postavimo za piko.
Kadar navajamo delo enega avtorja po drugem – (npr. Fink po 169
Simettinger 2014) – v seznamu literature navedemo le vir, ki
smo ga dejansko uporabili.
Navajanje v seznamu uporabljenih del:
V seznamu virov in literature ne ločujemo. Citirana dela so razporejena po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Navedemo le reference, na katere smo se sklicevali v besedilu.
Tuje kraje izdaj, kadar je to mogoče, poslovenite: Wien – Dunaj,
Klagenfurt – Celovec ipd.
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Glasnik SED je strokovno-znanstvena revija, ki objavlja izvirne znanstvene, strokovne in poljudne prispevke s področja
etnologije, kulturne in socialne antropologije, muzeologije in
sorodnih ved ter prispevke ljubiteljev etnološke vede. Uredništvo prosi vse avtorje, da pri pisanju, oblikovanju in oddaji svojih
prispevkov upoštevajo naslednja navodila.
Uredništvo sprejema izvirne prispevke (prva objava)
izključno v slovenskem jeziku. Besedila v elektronski obliki pošiljajte na naslova urednikov: Saša Poljak Istenič (sasa.poljak@
zrc-sazu.si) in Daša Ličen (dasa.licen@zrc-sazu.si).
Dolžina besedila je odvisna od dogovora z urednikoma, praviloma pa naj bi znanstveni članki obsegali do največ 60.000
znakov s presledki.
Članek mora imeti naslednjo strukturo:
• naslov v slovenščini in angleščini
• izvleček v slovenščini in angleščini (do 600 znakov s
presledki);
• ključne besede (do šest) v slovenščini in angleščini;
• vsebinske opombe (tekoče, pod črto);
• literatura in viri (ločeno; glej navodila spodaj);
• povzetek v angleškem jeziku (do 2.500 znakov s
presledki);
• ilustrativno gradivo oziroma priloge, opremljene s
potrebnimi podatki.
Na koncu prispevka navedite podatke o avtorju (ime in
priimek, izobrazba, naziv oziroma poklic, ustanova, kjer ste
zaposleni oziroma kjer študirate; e-naslov ali službeni/domači
naslov, če elektronske pošte ne uporabljate). Dopišite še rubriko Glasnika SED, kamor po vašem mnenju sodi prispevek, in
predlagajte tipologijo članka.
Uredništvo poskrbi za slovensko in angleško lekturo, za prevode v angleščino pa so zadolženi avtorji.
Strokovni članki nimajo izvlečka, povzetka in ključnih besed
in naj ne presegajo 30.000 znakov s presledki. Opremljeni naj
bodo s podatki o avtorju prispevka, z navedbo uporabljene literature in virov ter s slikovnim gradivom.
Poljudni članki, poročila, knjižna poročila in ocene
razstav ali filmov naj ne presegajo 15.000 znakov s presledki, opremljeni naj bodo s podatki o avtorju prispevka in morebitnim slikovnim gradivom.
Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji. Prispevki
v rubriki Razglabljanja so razvrščeni po veljavni Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS; tipologija
se določi po predlogu avtorja, recenzentov in uredništva. Vse
prispevke anonimno recenzirajo uredniški odbor in zunanji recenzenti; recenzije se hranijo v arhivu SED.
Avtorice in avtorje prosimo, da pri objavi gradiva upoštevajo avtorske pravice drugih avtorjev in z objavo v Glasniku SED ne
kršijo avtorskih pravic. Za objavo kakršnegakoli gradiva iz drugih publikacij in arhivov je avtor prispevka dolžan sam zagotoviti
dovoljenje za objavo v Glasniku SED.
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Primeri navajanja literature
Monografija:
PRIIMEK, Ime: Naslov: Podnaslov. Kraj izida: Založba, leto izida.
HAGE, Ghassan: Against paranoid nationalism: Searching for
hope in a shrinking society. Sydney: Pluto Press, 2003.
PRIIMEK, Ime, Ime Priimek in Ime Priimek: Naslov: Podnaslov.
Kraj izida: Založba, leto izida.
MATURANA, Humberto R. in Francisco J. Varela: Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2005.
Tudi pri več kot treh avtorjih se v seznamu navajajo vsi avtorji.
Zbornik kot celota:
PRIIMEK, Ime (ur.): Naslov: Podnaslov. Kraj izida: Založba, leto
izida.
REPIČ, Jaka in Jože Hudales (ur.): Antropološki vidiki načinov
življenja v mestih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.
Poglavje iz zbornika:
PRIIMEK, Ime: Naslov poglavja: Podnaslov poglavja. V: Ime Priimek in Ime Priimek (ur.), Naslov zbornika: Podnaslov zbornika.
Kraj izida: Založba, leto izida, strani.
PRINČIČ, Jože: Pogled v zgodovino slovenskega podjetništva.
V: Jurij Fikfak in Jože Prinčič (ur.), Biti direktor v času socializma: Med idejami in praksami. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU, 2008, 21–46.
Periodične publikacije:
PRIIMEK, Ime: Naslov članka: Podnaslov članka. Ime publikacije letnik/številka, leto izida, strani.
KUNEJ, Drago: Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54/1–2, 2014, 22–28.
Navajanje revije, ki je dostopna samo na spletu: LAMBEK, Michael: The value of (performative) acts. Hau, Journal of Ethnographic Theory 3/2, 2013, 141–160; http://www.haujournal.
org/index.php/hau/article/view/hau3.2.009, 10. 5. 2015.
Tematska številka periodične publikacije:
PRIIMEK, Ime (ur.): Naslov tematske številke: Podnaslov tematske številke. Ime publikacije letnik/številka, leto izida.
SIMONIČ, Peter (ur.): Solidarnost in vzajemnost v času recesije:
Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu. Ars & Humanitas 8/1, 2014.
Članek iz tematske številke periodične publikacije:
PRIIMEK, Ime: Naslov članka: Podnaslov članka. V: Ime Priimek (ur.), Naslov tematske številke: Podnaslov tematske številke. Ime publikacije letnik/številka, leto izida, strani.
170 VODOPIVEC, Nina: Družbene solidarnosti v času socialističnih
tovarn in individualizacije družbe. V: Peter Simonič (ur.), Solidarnost in vzajemnost v času recesije: Razumevanje starih in novih
vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu. Ars & Humanitas
8/1, 2014, 136–150.
Doktorske disertacije, diplomska dela in druge neobjavljene študije:
PRIIMEK, Ime: Naslov disertacije: Podnaslov disertacije. Doktorska disertacija. Kraj: Naziv študijske ustanove, leto.

KUŽNIK, Lea: Interaktivno učno okolje in muzeji za otroke: Teoretski model in zasnova. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in
kulturno antropologijo, 2006.
Primeri navajanja virov
Časopisni viri:
PRIIMEK, Ime: Naslov članka: Podnaslov članka. Ime časopisa,
datum (mesec z besedo), stran(i).
ŽIBRET, Andreja: Za prireditve na podeželju od občine manj
denarja. Delo, 30. april 2015, 10.
Ustni viri:
PRIIMEK, Ime, intervju, kraj, datum.
NOVAK, Janez, intervju, Ljubljana, 15. 5. 2015.
Kadar želimo ohraniti anonimnost vira, navedemo zgolj psevdonim, npr.
JANEZ, intervju, Ljubljana, 15. 5. 2015.
Arhivski viri:
Ime in signatura arhivskega fonda – Ime arhiva, arhivska enota,
ime in/ali signatura ali paginacija dokumenta.
AS 730 – Arhiv Republike Slovenije, Fond Gospostvo Dol,
fasc. 43, pg. 1332.
GNI DAT 32 – Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zbirka
terenskih posnetkov, DAT 32, Orešje, 20. 3. 1997.
Zakoni in pravni akti:
KRATICA – polno ime, ime publikacije, številka publikacije, datum objave (mesec z besedo)
Če akt ni označen s kratico, zapišemo prvo besedo njegovega
imena z velikimi črkami.
ZON – Zakon o ohranjanju narave, Uradni list RS 56, 13. julij
1999.
PRAVILNIK o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, Uradni list RS 19, 11. marec 2016.
Spletni viri:
Literaturo, ki je dostopna v elektronski obliki (spletne znanstvene revije ipd.), navajamo po navodilih za literaturo; kot spletni vir
navajamo predvsem različne spletne strani, ki jih med besedilom citiramo kot (Spletni vir 1).
Spletni vir zaporedna številka: Ime podstrani ali prispevka oziroma opis spletne strani in, če je relevanten, datum objave; naslov
spletne strani, datum pregleda spletne strani.
Spletni vir 1: Arhiv Glasnikov SED; http://www.sed-drustvo.si/
publikacije/glasnik-sed/glasniki, 7. 5. 2015.
Spletni vir 2: MURŠIČ, Rajko: Drugačnost bogati, 30. 9. 2014;
https://transyuformator.wordpress.com/2014/09/30/rajko-mursic-drugacnost-bogati/, 8. 5. 2015.
Za avtorsko delo, objavljeno v Glasniku SED, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske
pravice, pravice reproduciranja in distribuiranja v Sloveniji
in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej,
za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije
(tudi za splet) neizključno prenese na izdajatelja.

