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Politika časopisa

Časopis Slovenika: časopis za kulturo, znanost in izobraževanje (v nadaljeva-
nju Slovenika) izhaja letno na način odprtega dostopa.

V časopisu Slovenika se objavlja strokovne in znanstvene prispevke s pod-
ročja kulture, znanosti, izobraževanja, arhivistike, umetnosti in likovnega ter 
književnega ustvarjanja avtorjev, ki se s temi področji ukvarjajo, navezujejo pa 
se na življenje in delovanje slovenske nacionalne manjšine v Srbiji oziroma na 
slovensko prebivalstvo, ki živi in prebiva v Srbiji.

Kategorije poslanih del morajo biti sledeče: izvirni znanstveni članek, 
pregledni znanstveni članek, znanstvena kritika / kritika, polemika, novica, se-
stavek, pregled, prikaz, kronika, bibliografija, prevzeti članek, prevod, kot tudi 
intervju o pomembnih osebnostih. V časopisu se lahko objavljajo tudi dela štu-
dentov slovenskega jezika in ostalih disciplin, ki po vsebini ustrezajo tematiki 
časopisa.

Izidejo lahko posebne številke časopisa s specifično tematiko in gostujočim 
urednikom, kot tudi besedila, napisana kot odziv na povabilo, ki se posvečajo 
izbrani temi določene številke časopisa.

Vsi prispevki morajo biti napisani v slovenskem ali srbskem jeziku (cirilica 
/ latinica). Naslov prispevka, povzetek in ključne besede Slovenika objavlja v 
srbskem, slovenskem in angleškem jeziku.

Dolžnosti urednika

Glavni urednik časopisa Slovenika poda končno odločitev o tem, kateri ro-
kopisi bodo objavljeni. Urednik svoje odločanje uravnava v skladu z uredniško 
politiko in pri tem upošteva zakonske predpise, ki se nanašajo na obrekovanje, 
kršenje avtorskih pravic in plagiatorstvo.

Urednik ne sme imeti nikakršnih navzkrižnih interesov v zvezi s predlo-
ženim rokopisom. Če se ti vendarle pojavijo, o izboru recenzentov in o usodi 
rokopisa odloča uredništvo. Ker je identiteta avtorjev in recenzentov tajna, je 
urednik dolžan zagotoviti njihovo anonimnost.

Urednik je dolžan, da svojo presojo o rokopisu izvede na podlagi njegove 
vsebine, brez predsodkov, povezanih z raso, spolom, vero, etničnim poreklom 
ali politiko.

Urednik neobjavljenega materiala iz predloženih rokopisov ne sme upora-
bljati za svoja raziskovanja, razen če za to pridobi dovoljenje avtorja.

Dolžnosti avtorjev

Avtorji zagotavljajo, da rokopis predstavlja njihov originalni doprinos, da 
pred tem še ni bil objavljen in da ni predlagan za objavo nekje drugje. Avtorji 
zagotavljajo, da z njihovim rokopisom niso kršene pravice drugih oseb in da 
založnik ne nosi nobene odgovornosti, če se pojavijo kakršnekoli zahteve za 
nadomestitev škode.
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Avtorji nosijo vso odgovornost za vsebino predloženih rokopisov in veljav-
nost objavljenih podatkov, za katere morajo pridobiti dovoljenje za objavo s 
strani vseh, ki so v raziskovanje vključeni.

Avtorji, ki želijo, da prispevek vključuje slike ali dele besedila, ki so že bi-
li nekje objavljeni, so dolžni pridobiti soglasje nosilca avtorskih pravic in ga 
predložiti skupaj s predloženim prispevkom. Material, za katerega niso prilože-
ni tovrstni dokazi, se smatra za originalno avtorsko delo.

Avtorji zagotavljajo, da so kot avtorji navedene samo tiste osebe, ki so 
pomembno prispevale k vsebini rokopisa, oziroma da so vse osebe, ki so po-
membno prispevale k vsebini rokopisa, navedene kot avtorji.

Avtorji morajo izpolnjevati etične standarde, ki se nanašajo na znanstve-
noraziskovalno delo, ki ne sme biti plagiat. Avtorji prav tako zagotavljajo, da 
rokopis ne vsebuje neutemeljenih ali nezakonitih trditev in da ne krši pravic 
drugih oseb.

U primeru, da avtorji po objavi v svojem prispevku odkrijejo pomembno na-
pako, so dolžni o tem takoj obvestiti urednika ali založnika in z njim sodelovati, 
da se prispevek umakne iz publikacije oziroma popravi.

O recenzijskem postopku

Slovenika upošteva postopek dvostranskega anonimnega recenziranja, pri 
čemer recenzenta ne poznata identitete avtorja, ta pa ne njune. Cilj recenzije 
je, da uredniku pomaga pri odločanju o tem, ali se posamezne prispevke sprej-
me ali zavrne, in da prek komunikacije z avtorji izboljša kakovost rokopisov.

Prispele rokopise iz kategorij znanstvenih in strokovnih del urednik najprej 
posreduje v predrecenzijo redakciji, kjer se ugotavlja, če je besedilo napisano 
v skladu s politiko časopisa. Prispela dela, odobrena s strani redakcije, glavni 
urednik nato pošlje dvema strokovnjakoma s področja tiste znanosti, s katero 
se določeno delo ukvarja, in pri tem predloži recenzijski obrazec. Recenzijski 
obrazec vsebuje niz vprašanj, na katera je treba odgovoriti in ki recenzenta 
usmerjajo, katere aspekte je ob sprejemanju odločitve glede objave rokopisa 
treba posebej upoštevati. V zaključnem delu obrazca morajo recenzenti navesti 
svoje opazke in predloge, kako bi se predloženi rokopis dalo izboljšati; podane 
komentarje se z namenom vnašanja potrebnih sprememb brez navedenih imen 
recenzentov pošlje avtorjem. Rok za predložitev popravljenega besedila je 10 
dni od datuma, ko je bila avtorju poslana recenzija. Avtor sam odloča, ali bo 
upošteval predloge recenzentov ali ne in o tem obvesti redakcijo, na kar redak-
cija sprejme dokončno odločitev glede objave prispevka.

Če odločitve dveh recenzentov niso enake (sprejeto / zavrnjeno), glavni 
urednik lahko za mnenje vpraša druge recenzente. Končni izbor recenzentov 
spada med diskrecijske pravice urednika. Recenzijski list recenzentu pošlje po-
slovni sekretar redakcije Slovenike.

Recenzent je dolžan, da v roku treh tednov preda zaključeno recenzijo dela.
Izbira recenzentov je ena od diskrecijskih pravic urednikov. Recenzenti mo-

rajo posedovati relevantno znanje s področja, s katerim se ukvarja rokopis, ne 
smejo biti del iste institucije kot avtorji, prav tako pa recenzenti ne morejo biti 
tisti, ki so v bližnjem času skupaj s katerim od avtorjev članka objavili skupno 
delo (v soavtorstvu). Recenzent ne sme biti v interesnem navzkrižju z avtorji 
ali financerji raziskave. Če navzkrižje interesov obstaja, je recenzent dolžan o 
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tem takoj obvestiti urednike. Recenzent, ki se čuti nekompetentnega za temo 
ali področje, s katerim se ukvarja rokopis, je o tem dolžan obvestiti urednike.

Recenzija mora biti objektivna. Komentarji, povezani z avtorjevo osebno-
stjo, so neprimerni. Ocena recenzentov mora biti jasna in podprta z argumenti. 
Recenzenti članke ovrednotijo glede na skladnost njihove teme s karakterjem 
časopisa, relevantnost raziskovalnega področja in uporabljenih metod, origi-
nalnost in znanstveno pomembnost podatkov, ki jih rokopis navaja, stil znan-
stvenega predstavljanja in opremljenost besedila z znanstvenim aparatom.

Plagiatorstvo

Plagiatorstvo oziroma prevzemanje tujih idej, besed ali drugih oblik krea-
tivnega izražanja in predstavljanje le-teh kot svojih predstavlja grobo kršenje 
znanstvene etike. Plagiatorstvo lahko vključuje tudi kršenje avtorskih pravic, ki 
je po zakonu kaznivo.

Kot plagiat se obravnava sledeče:
• dobesedno ali skoraj dobesedno prevzemanje ali namerno parafraziranje 

(z namenom prikrivanja plagiata) delov besedil drugih avtorjev brez jasnega 
navajanja njihovega izvora ali označevanja kopiranih fragmentov (na primer z 
znaki za citiranje);

• kopiranje slik ali tabel iz tujih del brez pravilnega navajanja njihovega 
izvora in/ali brez dovoljenja za njihovo uporabo s strani avtorjev ali nosilcev 
avtorskih pravic.

Rokopisi, za katere obstajajo jasni pokazatelji, da so plagiati, bodo avto-
matsko zavrnjeni. Če se ugotovi, da je prispevek, objavljen v časopisu Slovenika, 
plagiat, bo le ta preklican, od avtorja pa se v tem primeru zahteva, da avtor-
jem originalnega besedila pošlje pisno opravičilo, prav tako se z njim prekine 
sodelovanje.

Odprt dostop

Časopis Slovenika je dostopen na način odprtega dostopa. Članke, obja-
vljene v časopisu, je mogoče brezplačno prevzeti s spletne strani časopisa in 
uporabiti v skladu z licenco  Creative Commons Avtorstvo 4.0 (https://creative-
commons.org/licenses/by/4.0)

Časopis Slovenika ne zaračuna stroškov objavljanja avtorjem in inštitucijam 
v katerih so zaposleni.

Samoarhiviranje

Časopis Slovenika avtorjem omogoča, da nerecenzirano različico rokopi-
sa (pre-print), recenzirano različico rokopisa (Author’s post-print) in tiskano 
različico prispevka (Publisher’s version, Version of Record) deponirajo v PDF 
formatu v institucionalni ali tematski repozitorij, da omenjene različice ob-
javijo na osebnih spletnih straneh, ali na spletni strani inštitucije v kateri so 
zaposleni, v skladu z določili licence Creative Commons Avtorstvo 4.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0), pred in med postopkom recenzije, po 
sprejetju rokopisa za objavo ter po objavi v časopisu. Ob tem so dolžni navesti 
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DOI oznako članka v obliki interaktivne spletne povezave, avtorje, založnike, 
nosilce avtorskih pravic in druge bibliografske podatke.

Avtorske pravice

Avtorji obdržijo avtorske pravice nad objavljenimi članki, založniku dajo 
neekskluzivno pravico, da članek objavi, in da je v primeru nadaljnje uporabe 
članka naveden kot njegov prvi založnik, ter da članek distribuira v vseh obli-
kah in medijih.

Navodila za pošiljanje rokopisov

Rokopise se pošilja po elektronski pošti (v obliki word dokumenta) na na-
slov redakcije: nacionalnisvet@gmail.com. Rok za predložitev prispevkov je 1. 
julij.

S predložitvijo rokopisa avtorji zagotavljajo, da predloženo delo še ni bi-
lo objavljeno (razen v obliki povzetka na konferenci ali kot del objavljenega 
predavanja, preglednega članka ali teze); da delo ni v obravnavi za objavo pri 
drugem založniku ali v okviru neke druge publikacije; da je objava odobrena s 
strani vseh soavtorjev, če ti obstajajo, tako kot implicitno ali eksplicitno tudi s 
strani pristojnih organov ustanove, v kateri je potekalo raziskovanje.

Ob pošiljanju rokopisov morajo avtorji obezno navesti: ime in priimek, in-
stitucijo, kjer so zaposleni, elektronski naslov. Če je avtorjev več, je treba vse te 
podatke navesti za vsakega posamezno.

Skupaj z rokopisom besedila je obvezno treba poslati naslov, povzetek in 
ključne besede, besedilo zahvale, reference, seznam tabel in seznam ilustracij. 
Položaj slik in tabel je treba v besedilu označiti (slik in tabel ni treba vključiti v 
datoteko z rokopisom; dostavlja se jih v posebni datoteki ustreznega formata).

Prispevki v srbskem jeziku bodo objavljeni v cirilici ali latinici, o tem odloči 
avtor. 

Vsi rokopisi, sprejeti za tisk, so lektorirani in recenzirani, nakar avtorji v 
roku 10-ih dni od prejema pregledanega rokopisa vnesejo potrebne lektorske 
in recenzijske spremembe.

Povzetek naj ne bo daljši od 200 besed in naj vključuje kratek pregled me-
tod ter najpomembnejše ugotovitve dela, in sicer na način, da se ga lahko upo-
rabi za indeksiranje v referenčnih periodičnih publikacijah in bazah podatkov. 
V povzetku ni treba navajati referenc. Povzetek je treba predložiti v srbskem, 
slovenskem in angleškem jeziku. 

Ključne besede (največ 5) se navajajo v posebni vrstici pod povzetkom dela. 
Ključne besede morajo biti relevantne glede na temo in vsebino dela. Dober 
izbor ključnih besed je pogoj za ustrezno indeksiranje dela v referenčnih pe-
riodičnih publikacijah in bazah podatkov. Ključne besede je treba navesti v 
srbskem, slovenskem in angleškem jeziku.

Način oblikovanja, kategorije in obseg rokopisa

Avtorji so dolžni, da se držijo navodil za pripravo prispevkov. Rokopisi, v 
katerih ta navodila niso upoštevana, bodo brez recenzije zavrnjeni.
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Za pripravo besedil je treba uporabljati program Word. Rokopise je treba 
poslati v doc ali docx formatu.

Rokopise je treba poslati v A4 formatu, font Times New Roman (12pt) z veli-
kostjo razmika med vrsticami 1,5. Opombe naj bodo v fontu Times New Roman 
(10pt) z enojnim razmikom med vrsticami. Struktura rokopisa lahko vključuje 
poglavja in podpoglavja. Naslovov, poglavij in podpoglavij, kot tudi vsega os-
talega, kar ne spada pod zgoraj navedene dele besedila, avtorji ne oblikujejo, 
saj to stori redakcija v skladu s svojim lastnim načinom oblikovanja. Besedilu 
je treba priložiti navedbo številke projekta in vir njegovega financiranja (če gre 
za delo, napisano v okviru znanstvenega projekta), kot tudi zahvalo in podobne 
komentarje.

Odlomke je treba zamakniti, ne pa ločevati s praznimi vrsticami. Nareko-
vaji se uporabljajo za citate znotraj besedila, opuščaji (apostrofi) pa za ločene 
citate. Tabele, grafi, sheme, slike in ilustracije morajo biti natančno naslovljeni, 
oštevilčeni in opremljeni z razlago.

Redakcija si pridržuje pravico do preloma in opreme besedila ter ilustracij 
v skladu s formatom časopisa.

V kategoriji originalnih in preglednih znanstvenih prispevkov je glede na 
znake skupaj s presledki maksimalen obseg dela sledeč: za izvirni znanstve-
ni članek – do 70 000 znakov; za pregledni članek – do 45 000 znakov; za 
znanstvene kritike in polemike – 20 000 znakov; za preglede ali ocene – do 10 
000 znakov, za kronike – do 6000 znakov; povzetek naj obsega do 200 besed; 
ključnih besed naj bo do 5.

Slike, risbe in druge ilustracije morajo biti kvalitetne. Grafične priloge je 
treba predložiti v elektronski obliki, pri čemer je v primeru risb obvezno treba 
uporabljati Line art. Grafične priloge naj bodo posredovane v resoluciji od 600 
dpi v primeru risb in v resoluciji od 300 dpi v primeru fotografij. V primeru, da 
avtor grafične priloge vključi v svoj word dokument, jih mora obvezno posre-
dovati tudi v obliki posebnih dokumentov, in sicer v formatih tif, pdf ali jpg.

Redakcija si pridržuje pravico do odločitve glede fleksibilnosti teh zahtev 
v posameznih primerih.

Poleg znanstvenih in strokovnih člankov časopis sprejema tudi različne 
vrste besedil, katerih priprava za objavo je drugačna. Kadar gre za sestavek, ko-
mentar, kroniko, pregled ali oceno, poročilo, bibliografijo in podobna besedila, 
za njihovo oblikovanje niso predpisane posebne zahteve, razen tistih tehnične 
narave, ki veljajo tudi za vse ostale prispevke.

Način obveznega in enotnega citiranja

Avtorji morajo v primeru citiranja in navajanja literature uporabljati iz-
ključno obliko Chigaco Manuel of Style – author-date.

Podrobnejša navodila se nahajajo na internetni strani: https://www.chica-
gomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

• Vse reference v besedilu, opombah in literaturi morajo biti v latinici.
Za pomoč pri prečrkovanju avtorjem priporučamo spletno stran: https://

www.translitteration.com/transliteration/en/serbian/national/
• Citiranje znotraj besedila. V besedilu se v oklepaju navaja priimek avtorja 

in leto izida ustrezne bibliografske enote, in sicer brez vejice med obema, po 

Politika časopisa 



288

SLOVENIKA  VIII  2022

potrebi se zraven navede tudi številka strani, ločena z vejico, npr. (Pejović 2008) 
ali (Pejović 2008, 37) ali (Kodela in dr. 2006, 25–9).

• Seznam literature (reference) na koncu prispevka mora upoštevati abece-
dni red glede na priimke avtorjev. Če se navaja več bibliografskih enot istega 
avtorja z isto letnico izida, jih je treba dodatno označiti z malimi prvimi črkami 
abecede.

• Opombe na dnu strani morajo vsebovati manj pomembne detajle, doda-
tna pojasnila, podatke o uporabljenih virih (na primer o znanstvenem gradivu, 
internetnih straneh, priročnikih ipd.), vendar ne morejo nadomestiti citiranja 
literature. Citiranje posameznega avtorja v opombi je enako načinu citiranja 
v tekstu. 

• Če ta obstaja, je na seznamu literature obvezno navesti številko DOI (Di-
gital Object Identifier). DOI stoji na koncu refernce, ne glede na to, ali je bese-
dilo prevzeto iz elektronskega ali tiskanega primerka. 

Načini navajanja v seznamu literature

Knjige (monografije):
Če je avtorjev več (dva, trije ali več), se zapiše priimek prvega avtorja, ka-

teremu se doda imena in priimke ostalih avtorjev. Pri citiranju v besedilu se 
navede samo ime prvega avtorja in okrajšavo in dr. oziroma et al. Za naslovom 
knjige se najprej navede kraj izida in potem, ločeno z dvopičjem, založnika. Če 
je založnikov več, se jih medsebojno loči s pomišljajem. Če obstaja več mest 
izida, se navede samo ime prvega mesta.

Cvetko, Dragotin. 1952. Davorin Jenko i njegovo doba. Beograd: Naučna 
knjiga.

Đukanović, Vlado in Maja Đukanović. 2005. Slovenačko-srpski i srpsko-slove-
nački rečnik. Ljubljana : Pasadena.

Kodela, Slobodan A., Danijela Stojanović, Sonja Cvetković. 2006. Slovenci 
muzičari u niškom kraju = Slovenci glazbeniki v Nišu in okolici. Niš: Slavenska 
kulturna skupnost »France Prešeren«.

Urednik monografije ali zbornika:
Pejović, Roksanda, ur. 2008. Allegretto giocoso: stvaralački opus Mihovila Lo-

gara. Beograd: Fakulteta za glasbo.
Trebše-Štolfa, Milica, ur. 2001. Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici 

Slovenske izseljenske matice. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica.

Poglavje v monografiji ali zborniku:
Zeković, Dragomir. 2004. »Svetopolk Pivko (1910–1987)«. V Život i delo srp-

skih naučnika 9, urednik Vladan D. Đorđević, 287–328. Beograd: Srbska akade-
mija znanosti in umetnosti.

Maricki Gađanski, Ksenija. 2009. »Klasičarska aktivnost Albina Vilhara«. 
V Antički svet, evropska i srpska nauka: zbornik radova, uredila Ksenija Maric-
ki Gađanski, 208–213. Beograd: Društvo za antične študije Srbije: Službeni 
glasnik.

Uvod, predgovor in podobni deli knjige:
V besedilu – (Bronner 2005, xiii-xx)
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Bronner, Simon J. 2005. Introduction to Manly Traditions. The Folk Roots of 
American Masculinities, edited by Simon J. Bronner, xi-xxv. Bloomington: Indiana 
University Press.

Članek v tiskanem časopisu:
Bižić Omčikus, Vesna. 2003. »Niko Županič v Etnografskem muzeju v Beo-

gradu«. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja 13 (64): 273–283.
Mišić, Darko. 2009. »Starograđanin Odon Vertovšek proslavio stoti 

rođendan«. Informator Opštine Stari grad 25: 4.
Mihurko Poniž,Katja. 2019. »Vezi Zofke Kveder s srbskim kulturnim prosto-

rom«. Slovenika 5: 23-48. https://doi.org/10.18485/slovenika.2019.5.1.1

Članek iz dnevnega ali periodičnega tiska z ali brez imena avtorja članka:
Članek iz dnevnega tiska je lahko citiran znotraj besedila brez posebne-

ga navajanja v seznamu literature, in sicer na naslednji način: »Kot je zapisal 
Bryson v New York Timesu 20. junija 2008, ...«, ali z opombo v oklepaju za ustre-
znim stavkom (Večernje novosti, 25. junij 2007). V kolikor avtor želi tovrstno 
navedbo uvrstiti na seznam referenc, naj to stori na naslednji način:

Niederkorn, William S. 2002. A scholar recants on his »Shakespeare« disco-
very. New York Times, June 20.

Večernje novosti. 2007. Godine bez traga. Večernje novosti 25. junij.

Prikaz knjige:
Radović, Srđan. 2009. Kontinuirano istraživanje zajednice Srba u Mađarskoj. 

Prikaz knjige (Ni) ovde (ni) tamo: Etnički identitet Srba u Mađarskoj na kraju XX 
veka Mladene Prelić. Antropologija 7: 161–2.

Teza ali disertacija:
Denby, P. 1981. The Self Discovered: The Car in American Folklore and Litera-

ture. PhD diss. Indiana University.
Milenković, Miloš. 2006. Teorija etnografije u savremenoj antropologiji (1982-

2002). Doktorska disertacija. Univerza v Beogradu – Filozofska fakulteta.

Internetna stran:
Internetno stran se navede v tekočem besedilu ali v opombi, v seznamu 

literature pa se jo ponavadi izpusti. V kolikor avtor internetno stran vseeno želi 
navesti v seznamu referenc, to lahko stori na naslednji način:

Howard, Clark. 2001. The True Story of Charyl Chessman. Dostopno na:   www.
crimelibrary.com/classics3/chessman/index.htm

Enota iz elektronske baze podatakov:
Spletno bazo podatkov se v besedilu navede enako kot druge reference, v 

seznamu literature pa je treba dodati njeno internetno stran. Primeri:
V besedilu – (Cambridge Dictionnary Online)
V seznamu literature – Cambridge Dictionnary Online. Dostopno na: http://

dictionary.cambridge.org
V besedilu – (ProQuest Information and Learning)
V seznamu literature – ProQuest Information and Learning. »Interdisciplina-

ry – Dissertations & Theses«. Dostopno na: http://proquest.umi.com/login/user

Politika časopisa 



290

SLOVENIKA  VIII  2022

OPOMBA:
•  Recenzija in objavljanje prispevkov sta brezplačna.
•  Avtorjem se PDF datoteko z njihovim sprejetim prispevkom brezplačno 

pošlje preko elektronske pošte.
•  Elektronska različica prispevka je dostopna na internetni strani časopisa 

http://slovenci.rs in se jo lahko uporablja v skladu s pogoji licence Creative 
Commons Avtorstvo 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

•  Prilog se avtorjem ne vrača.
•  Avtorje naprošamo, da izpolnijo in pošljejo redakciji Izjavo o avtorstvu.
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