NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM

Portal spol.si izdaja Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa,
Povšetova ul. 104/d, 1000 Ljubljana. Portal objavlja članke s področja študij o
spolu. Portal spol.si je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 1883.
Navodila avtorjem in avtoricam se nanašajo na objavljanje izvirnih in preglednih
znanstvenih ter strokovnih člankov na portalu spol.si.
Prispevke za rubriko znanstvenih in strokovnih člankov avtorji/avtorice pošljejo na
elektronski naslov odgovorne urednice: cergolana@gmail.com. Članki so lahko v
slovenskem ali angleškem jeziku.
Članki naj imajo dvojni medvrstični razmik, tip črk Times New Roman, velikost črk
12 in levo poravnavo. Strani v prispevku naj bodo oštevilčene.
Znanstveni članek naj obsega od 30.000 do 50.000 znakov brez presledkov,
vključno z opombami, seznamom literature in grafičnimi prikazi, strokovni pa do
30.000 znakov brez presledkov.
Na posebnem listu naj avtor/avtorica poleg naslova znanstvenega oz.
strokovnega članka navede svoje ime in priimek, akademski in/ali profesionalni
naziv, naslov elektronske pošte in telefonsko številko. Hkrati naj predlaga
uvrstitev svojega članka v eno od naslednjih kategorij: izvirni znanstveni članek,
pregledni znanstveni članek, strokovni članek.
Prva stran besedila naj vsebuje le naslov in morebitni podnaslov članka brez
oznak avtorstva.
Podnaslovi, ki naj obsegajo največ dve ravni, naj bodo oštevilčeni desetiško in
poravnani levo. Uvod oštevilčite kot prvo poglavje.
Članku priložite izvleček (abstract) v slovenščini in angleščini, skupna dolžina v
obeh jezikih naj ne presega 1.500 znakov brez presledkov. Vsebuje naj namen
članka, metode dela, rezultate in sklepe prispevka, ne pa komentarjev in
priporočil. Napisan naj bo na posebni strani. Dodajte mu do pet ključnih besed (v
slovenščini in angleščini), ki naj izražajo vsebino prispevka in naj bodo primerne
za klasifikacijo (UDK). Pred angleškim izvlečkom napišite naslov članka v
angleščini, če je članek napisan v angleščini, pa pred slovenskim povzetkom
naslov članka v slovenščini.
Članku, ki je napisan v slovenščini, priložite povzetek (summary) v angleščini v
obsegu od 3.500 do 5.000 znakov brez presledkov. Povzetek naj vsebuje opis
namena in metod dela ter povzame analizo oz. interpretacijo rezultatov. V
povzetku ne sme biti ničesar, česar ne vsebuje glavno besedilo (članek). Za
jezikovno korektnost povzetka v angleščini poskrbi avtor/ica sam/a.

Članku priložite tekst v obsegu do 6.000 znakov brez presledkov, ki bo objavljen
na vstopni strani portala in bo bralstvo usmerjal na članek. Tekst mora biti
razumljiv sam po sebi, brez branja celotnega besedila. Pri pisanju uporabljajte
cele stavke, izogibajte se slabše znanim kraticam in okrajšavam.
Slikovni material priložite v ločenih datotekah. Slike naj bodo oštevilčene, v
tekstu pa označeno, kam sodi katera. Podnapisi k slikam naj bodo v tekstu
članka, kamor sodi slika. Naslov tabele je nad tabelo, naslov grafa pa pod grafom,
v obeh primerih se naslov zaključi s piko. Prostor, ki ga zasedejo slikovni material
in/ali tabele v prispevku, štejte v obseg besedila bodisi kot 1.500 znakov brez
presledkov (pol strani) ali 3.000 znakov brez presledkov (cela stran). Uredništvo
sme grafične izdelke in tabele umestiti v besedilo glede na najustreznejši prelom
strani.
Število in dolžina opomb naj bosta omejena na najnujnejše. Opombe naj bodo
izpisane kot sprotne in zaporedno oštevilčene.
V besedilu naj bo sklic na vir takšen: (Bosh, 2009). Stran, na kateri se nahaja
navedek v citiranem delu, se napiše za vejico: (Bosh, 2009, str. 20). Če gre za dva
avtorja/avtorici navedenega dela, navedite oba/obe: (Buchanan in Tollison, 1986,
str. 20), pri večjem številu avtorjev/avtoric izpišite le prvi priimek: (Stankovič in
dr., 1999). Delom enega avtorja/avtorice, ki so izšla isto leto, dodajte zaporedne
male črke (a, b, c itn.) stično ob letnici izida: (Bosh, 2009a). Kadar gre za
avtorje/avtorice različnih del, jih navedite po abecednem redu in uporabite
podpičje: (Bosh, 2009; Luthar, 1994; Pagon, 1994).
Dela, navedena v članku, morajo biti navedena v abecednem seznamu na koncu
prispevka v poglavju »Literatura«. Način navedbe enot je naslednji:
- Bosch, Mineke, »Gender and the Personal in Political Biography. Observations
from a Dutch Perspective«, Journal of Women's History, XXI (4), 2009, str. 13–37.
- Pagon, Neda, »Med malimi zgodbami: monografije, mikrozgodovina«, v: O.
Luthar (ur.), Historični seminar, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana,
1994, str. 43–56.
Koron, Alenka, in Leben, Andrej (ur.), Avtobiografski diskurz: teorija in praksa
avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, Založba ZRC,
Ljubljana, 2011.
- Luthar, Breda, Poetika in politika tabloidne kulture, Znanstveno in publicistično
središče, Ljubljana, 1998.
- Hrženjak, Majda, in dr., Njena (re)kreacija: ženske revije v Sloveniji, Mirovni
inštitut, Ljubljana, 2002, http://mediawatch.mirovniinstitut.si/edicija/seznam/12/mediawatch12.pdf (17. 9. 2014).
- Senčno poročilo koalicije nevladnih organizacij Odboru za ekonomske, socialne
in kulturne pravice v Sloveniji, http://www.ekvilib.org/images/stories/sencno
%20porocilo_SLO.pdf (17. 9. 2014).

Recenzijski postopek
Odgovorna urednica portala spol.si za vsak znanstveni in strokovni članek pridobi
dve neodvisni recenziji z mnenjem o objavi.
Odgovorna urednica o neodvisnih mnenjih pisno obvesti avtorja/avtorico in mu/ji
posreduje morebitne pripombe, ki jih je treba upoštevati, da bo članek objavljiv;
končno uredniško besedo ima odgovorna urednica.
Z rezultatom recenziranja članka bo avtor/avtorica seznanjen/-a v dveh mesecih
od oddaje članka.
Popravke v skladu z neodvisnim mnenjem je treba opraviti v tridesetih dneh.
Odgovorna urednica ima pravico, da prispevkov, ki ne ustrezajo merilom knjižne
slovenščine, ne sprejme v recenzijski postopek.
Prispevke se lektorira in se jih (nevsebinsko) popravi brez soglasja
avtorjev/avtoric.
Če je prispevek že bil ali pa bo v kratkem objavljen v drugi reviji ali portalu, mora
avtor/avtorica to izrecno navesti.
Objavljeni članki bodo prosto dostopni na portalu spol.si.

