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Šaleška cesta 21
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POVABILO K SODELOVANJU IN ODDAJI PRISPEVKOV ZA 17. ŠTEVILKO
ŠALEŠKIH RAZGLEDOV
Šaleški razgledi so humanistično družboslovna knjižna zbirka, ki se tematsko navezuje na
širše geografsko območje Šaleške doline. Zbirka je opravila pionirsko delo pri
interdisciplinarnem proučevanju lokalnih družbeno zgodovinskih fenomenov in je postala
referenčno domoznansko delo z območja Šaleške doline. Po daljši prekinitvi je leta 2012 izšel
14. zvezek v elektronski obliki, od leta 2016 pa so izšli trije zvezki, zadnji 17. zvezek je izšel
letos. Načrtujemo, da bodo poslej Šaleški razgledi izhajali vsako leto.
Vsi
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na

http://www.knjiznica-velenje.si/4022.
Navodilo avtorjem in avtoricam
Vabimo vas k oddaji znanstvenih, strokovnih in drugih člankov, ki naj vključno z opombami
in literaturo obsegajo do 45.000 znakov (24 tipkanih strani) s presledki. Izjemoma je lahko
obseg prispevka večji, kar pa naj bo usklajeno z urednikom.
Pričakujemo tudi druge vrste besedil (eseji, recenzije, ocene knjižnih del, gledaliških predstav,
koncertov, likovnih razstav ipd., intervjuji, komentirane objave gradiv pomembnih za Šaleško
dolino, ocene ipd.). Prispevki naj bodo oblikovani v skladu z navodili, ki jih prilagamo v
priponki, dostopni pa so tudi na http://www.knjiznica-velenje.si/4022
Pridržujemo si pravico, da ne bodo objavljeni prispevki, ki ne ustrezajo uredniškim merilom.
V primeru prevelikega obsega gradiva, bodo nekateri prispevki objavljeni v naslednji številki
Šaleških razgledov.
Prispevke pošljite na naslov: silvo.grmovšek@vel.sik.si
Povzetki
Povzetek prispevkov v dolžini do 300 besed in kratek biografski opis avtorja/avtorice (do 100
besed) pošljite na silvo.grmovšek@vel.sik.si

Roki
Oddaja povzetkov: do 30. maja 2020
Oddaja prispevkov: do 1. junija 2020
Recenzije
Znanstveni in strokovni članki so recenzirani. Od avtorjev pričakujemo, da bodo svoje članke
uskladili z morebitnimi recenzentskimi pripombami.
Honorarji
Prispevki bodo honorirani po tarifi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v znesku
365,00 EUR bruto za avtorsko polo.
Silvo Grmovšek,
vodja domoznanskega oddelka Knjižnice Velenje

