N AVODIL A AVTO RJ EM

Prispevke in drugo korespondenco pošiljajte na naslov:
Uredništvo revije Borec, Založba Sophia
Einspielerjeva 6, 1001 Ljubljana, p. p. 2691, ali na elektronski naslov:
info@zalozba-sophia.si
Uredništvo ne sprejema prispevkov, ki so bili objavljeni ali istočasno poslani v objavo drugam.
Prednost imajo urejeni prispevki in v obsegu do 2 avtorskih pol. Monografske študije prijavlja
izdajatelj na ločene razpise, tako da je objava študij odvisna od razpisnih rezultatov ali kako
drugače pridobljenih sredstev; v vsakem primeru pa lahko založba nastopa kot izdajatelj in
poskrbi za vsebinsko in tehnično realizacijo publikacije. Nenaročenih prispevkov ne vračamo.
Avtorsko pravico objavljenega prispevka zadrži izdajatelj, razen če se v pogodbi drugače določi.
Prispevki naj bodo poslani v dvojni obliki: na disketi oz. CD-ROMu ter izpisu na papir po
običajni pošti. Krajše oziroma zgolj tekstovne članke lahko pošljete po elektronski pošti.
Datoteke naj bodo v programu Word ali podobnem. Besedili na izpisu in v elektronski
obliki naj se natančno ujemata, in izogibajte se, prosimo, pošiljanju več različic besedila;
ob oddaji prispevka se le-ta šteje kot končna različica.
V primeru razprav, študij ipd. člankov naj bo le-tem priložen bodisi izvleček (do 15 vrstic)
ali povzetek (do 2 str.), v slovenščini in, po možnosti, angleščini. Posebej izpostavite tudi
želene ključne besede (ok. 5).
Prispevki naj ne presegajo obsega 1,5–2 avtorskih pol (1 ap = 30.000 znakov brez
presledkov), vključno z vsemi opombami in prilogami. V besedilu dosledno uporabljajte
dvojne narekovaje (»...«), npr. pri navajanju naslovov člankov, navajanih besedah ali
stavkih, tehničnih in posebnih izrazih, razen pri navedbah znotraj samega navedka.
Naslove knjig, periodike in tuje besede (npr. a priori, epoché, Umwelt, Self itd.) je treba
pisati ležeče. Črtica, ki povezuje strani od–do, naj bo stični pomišljaj (–), ne vezaj (-).
Slikovno gradivo (fotografije itd.) naj bo priloženo posebej in označeno na način, ki ne
bo dopuščal zamenjav podnapisov. Opombe naj bodo označene z dvignjenimi indeksi –
nujno uporabite samooštevilčenje! Indeksi opomb naj bodo smiselno postavljeni stično za
besedo oziroma ločilo.

Načini navajanja: pri bibliografskih podatkih navedite vsaj naslednje podatke in po
spodaj predloženem sistemu. Če je le mogoče, se izogibajte inicialkam pri navajanju imen
avtorjev. Namesto latinskih kratic cf., ibid., op. cit. uporabljajte slovenske kratice prim.,
prav tam, nav. delo. Ko posamezno referenco podate prvič, navedite vse bibliografske
podatke, pri nadaljnjem sklicevanju na že navedeni vir lahko le-tega smiselno okrajšate.













Navajanje knjig, zbornikov, katalogov:
Ime in priimek avtorja, naslov knjige, ime založbe, kraj, letnica izdaje, navedene strani.
Emile Cioran, Zgodovina in utopija, prev. Tanja Lesničar Pučko, ur. Zdravko Duša,
Cankarjeva založba, Ljubljana, 1996, str. 40.
Prim. Catherine Chalier, »Obličje in ime«, v: Peter Kovačič Peršin (ur.), Personalizem in
odmevi na Slovenskem, prev. Milena Šmit, Založba 2000, Ljubljana, 1998, str. 352–360.
Cioran, nav. delo, str. 31.
Prav tam, str. 49.
Navajanje člankov, neobjavljenih disertacij ipd.:
Ime in priimek avtorja, »naslov članka«, naslov revije ali časopisa, v katerem je članek
objavljen, kraj izdajanja (za tujejezične revije), št. letnika, št. revije/časopisa, letnica
(datum) izida, navedene strani.
Navajanje sekundarnih virov, povzetih oz. prepisanih citatov iz besedil nekega drugega
avtorja, še neprevedenih del itd.:
Ime in priimek avtorja izvirnika, naslov izvirnika knjige ali »naslov izvirnika članka«,
nav. v (cit. iz): ime in priimek in vsi ostali podatki knjige ali revije, v kateri so navedeni
deli iz izvirnika; v takih primerih navajajte tudi avtorja prevodov citiranih odlomkov iz
izvirnika oz. označite v opombi, da ste prevajalci sami. Taka opomba je smiselna tudi,
kadar predlagate drugačen prevod od že publiciranega, ustaljene rabe ipd.



