NAVODILA AVTORJEM/AVTORICAM
I.

Teksti za objavo

Tekst za objavo v Šaleški razgledih naj praviloma ne presegajo 24 tipkanih strani (45.000
znakov). Gradivo oddajte v elektronski obliki v formatu Microsoft Word po elektronski pošti.
Uredniški odbor bo po opravljeni recenziji morebitne popravke vrnil v potrditev pred objavo.
Ob tekstu pošljite še vaše podatke: Ime in Priimek, leto rojstva, strokovno ali znanstveno
področje, s katerim se ukvarjate, stopnja izobrazbe, inštitucija zaposlitve, naslov, telefonsko
številko in elektronski naslov.
I.

Citiranje

Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto. So vsebinske (avtorjev
komentar) in bibliografske (navedba vira, uporabljene - citirane literature).
Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten naslov oz. nahajališče:
ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za objavo v reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj
in leto izida, strani:
primer - monografija: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan : ok. 1245-1782 (Celje,
2005), str. ...;
primer - članek v reviji: Darko Friš, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke
leta 1937 v Ljubljani," Zgodovinski časopis 59, št. 1-2 (2005): str. ...;
primer - časnik: (avtor), "Volitve v mariborski mestni zastop," Slovenski gospodar, 27.
november 1873, št. 48, str. ...;
primer - prispevek v zborniku: Vasilij Melik, "Vprašanje regij v naši preteklosti," v: Regionalni
vidiki slovenske zgodovine : zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev,
ur. Peter Štih in Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), str. ...,
nato pa se uporablja smiselna okrajšava (dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan,
str. ...).
Pri navajanju arhivskih virov je treba navesti: arhiv (ob prvi navedbi celotno ime, v primeru, da
ga uporabljamo večkrat, je treba navesti okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo,
če jo ima), številko fascikla (škatle) in arhivske enote ter naslov navajanega dokumenta (primer:
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, AŠ 7, pismo Davorina Trstenjaka Pavlu
Turnerju iz Starega Trga, 7. junij 1889.)
Zbirke objavljenih zgodovinskih virov se citirajo z običajnimi kraticami.
(Primer: Monumenta Historica ducatus Carinthiae 3 zvezek (ur. Avgust von Jaksch), kot MDC
3, št. ???).

(primer 2: Gradivo za zgodovino Maribora (ur. Jože Mlinarič), kot: GZM št., št. ???).

