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NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV ZA ARHIVE
• Prispevki morajo biti oddani v elektronski obliki (razmik 1,5 vrstice).
• Vsi članki gredo pred objavo v recenzijo. Pozitivna recenzija je pogoj za objavo članka.
• Prispevki za rubrike Članki in razprave, Iz prakse za prakso in Iz arhivskih fondov in zbirk morajo
obvezno vsebovati izvleček (maks. 10 vrstic), ključne besede, primerne za indeksiranje, in
povzetek (maks. 30 vrstic). Pred povzetkom mora biti naveden spisek virov in literature.
• Avtor naj navede svoj polni naslov, naziv oz. poklic, delovno mesto in naslov ustanove, kjer je
zaposlen, tel. številko in e-pošto.
• Opombe morajo biti pisane enotno pod črto. V opombah uporabljamo krajše navedbe, ki morajo
biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literature.
Primer: Merku: Slovenska plemiška pisava, str. 110.
• V poglavju Viri in literatura morajo biti sistematično, po abecednem vrstnem redu, navedeni vsi
viri in vsa literatura, navedena v opombah. Ločeno navedemo arhivske vire, internetne vire,
časopisne vire, literaturo itd.
• Citiranje arhivskih virov: oznaka države, arhiva, fonda ali zbirke in oznake nižjih popisnih enot.
Primer: SI AS 1, šk. 1.
• Citiranje literature (monografije): priimek, ime avtorja: naslov (in podnaslov) dela. Kraj: založba,
leto izida.
Primer: Merku, Pavle: Slovenska plemiška pisma. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1980.
• Citiranje literature (periodika): priimek, ime avtorja: naslov članka. V: Naslov periodike letnik
(leto izdaje), številka, strani članka.
Primer: Matijevič, Meta: Novomeški mestni arhiv in skrb zanj. V: Arhivi 26 (2003), št. 1,
str. 221–226.
• Citiranje literature (zborniki): priimek, ime avtorja: naslov članka. V: Naslov zbornika (ime
urednika). Kraj izdaje: založnik, leto izida, strani članka.
Primer: Bizjak, Matjaž: Gutenberg in briksenska posest vzhodno od Tržiške Bistrice. V: Ad
fontes. Otorepčev zbornik (ur. Darja Mihelič). Ljubljana: Založba ZRC, 2005, str. 225–269.
• Slikovno gradivo (največ 5 kosov) sprejema uredništvo le v elektronski obliki in v visoki
resoluciji (najmanj 300 dpi), shranjeno nestisnjeno v datoteko vrste TIFF. Slikovno gradivo
(fotografije, grafikoni, tabele, zemljevidi itd.) je potrebno priložiti ločeno (v tekstu naj bo označena
samo lokacija gradiva) v posebni mapi (datoteki) z avtorjevim imenom in priimkom. Slikovno
gradivo mora vsebovati odgovarjajoče podnapise z navedbo vira.
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• Uredništvo ima pravico prispevke jezikovno lektorirati; lektorske popravke navadno vnesejo
avtorji sami. Korekture načeloma opravi uredništvo.
• Avtorji so dolžni upoštevati navodila, objavljena v vsaki tiskani številki Arhivov in na spletni
strani ADS.
• Članki in prispevki, objavljeni v tiskani reviji, so objavljeni tudi na spletni strani ADS. Avtorji z
objavo tiskane verzije soglašajo tudi z objavo spletne verzije članka.
Uredništvo Arhivov
Rok za oddajo prispevkov za rubrike Članki in razprave, Iz prakse za prakso in Iz arhivskih fondov
in zbirk za prvo številko je 1. maj, za drugo številko pa 1. oktober! Rok za oddajo prispevkov za
ostale rubrike pa je za prvo številko 20. maj, za drugo številko pa 20. oktober!
številko 20. maj, za drugo številko pa 20. oktober!
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