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SIMPOZIJ OBDOBJA 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski
NEKAJ NAVODIL ZA OBLIKOVANJE BESEDILA
1. Besedilo (do največ 20.000 znakov s presledki, vključno z literaturo in opombami) naj bo
napisano v urejevalniku besedil Word for Windows ter opremljeno z izvlečkom (približno 5 vrstic)
v slovenščini in angleščini ter s petimi ključnimi besedami, prav tako v slovenščini in angleščini.
Oddano naj bo do 10. junija 2018 na spletni strani http://centerslo.si/simpozij-obdobja/. Za
jezikovno ustreznost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji.
2. Prispevek naj vsebuje naslednje podatke, ki bodo objavljeni v simpozijski monografiji: ime in
priimek avtorja, naziv in naslov ustanove, kjer je avtor zaposlen, avtorjev e-naslov.
3. Odstavki v prispevku naj bodo ločeni s prazno vrstico in brez umika, daljši navedki (nad 5 vrstic)
pa naj bodo odstavčno ločeni od drugega besedila in izpisani z manjšimi znaki. Vir navedka naj bo
v tekočem besedilu naveden v oklepaju – npr. (Zupan Sosič 2011: 35) – ter pojasnjen v seznamu
literature na koncu prispevka. Besedilo opombe naj bo podčrtno.
4. Seznam navedene literature na koncu prispevka naj bo urejen po abecednem vrstnem redu.
Imena avtorjev naj bodo izpisana v celoti, in sicer:
a) knjiga:
PRIIMEK, Ime, leto izdaje: Naslov knjige. Kraj: Založba.
b) zbornik:
PRIIMEK, Ime urednika (ur.), leto izdaje: Naslov zbornika. Kraj: Založba.
c) za članek v zborniku:
PRIIMEK, Ime, leto izdaje: Naslov članka. Ime Priimek urednika (ur.): Naslov zbornika. Kraj:
Založba. stran–stran. spletni naslov
č) za članek v reviji:
PRIIMEK, Ime, leto izdaje: Naslov članka. Naslov revije številka/letnik. stran–stran.
d) za spletno stran:
Ime spletne strani. spletni naslov (dostop: X. Y. 2018)
e) za rokopis:
PRIIMEK, Ime: Naslov rokopisa. Mesto hrambe, signatura. Drugi podatki.
5. Z objavo prispevka v simpozijski monografiji avtor prenese avtorske pravice na založnika. Avtor
lahko svoje besedilo pozneje objavlja, vendar mora pri tem vedno navajati prvotno objavo v
simpozijski monografiji ter o tem prej pisno obvestiti uredništvo.

