ZNANSTVENI APARAT REFERATA/SEMINARSKE NALOGE

Znanstveni aparat vsebuje citate, opombe in bibliografijo.

1 Citat
Citiranje je dobesedno navajanje besed ali povedi iz katerega koli dokumenta (knjige, revije,
elektronskega medija ipd.). V besedilu citat označimo z narekovaji in navedbo avtorja citata,
in sicer tako, da za narekovaji navedemo bibliografske podatke v okroglem oklepaju (priimek
avtorja citata, leto izdaje publikacije, stran, na kateri se citat nahaja). Citati naj bodo čim krajši
in se morajo natančno ujemati z izvirnikom.
2 Opombe
Na opombe opozarjajo potenčno postavljene (arabske) številke takoj za besedo oziroma za
zadnjim ločilom dela besedila, ki ga želimo natančneje pojasniti. Skozi celotno besedilo poteka
številčenje opomb od 1 do končne opombe, opombe pa so zapisane pod črto pod glavnim
besedilom.
Vsebina opomb so najrazličnejša pojasnila (tudi bibliografske opombe), ki so za razumevanje
glavnega besedila manj pomembna. Tudi Hladnik pravi: »Opombe napravijo naporni
znanstveni tekst bolj gladek.« (Hladnik, 1997, str. 182)1

3 Bibliografija

V bibliografiji avtor pisne naloge navede vse vire oz. literaturo, ki jih je uporabil pri njeni
izdelavi. Seznam uporabljene literature se navede na koncu naloge (poglavje Viri in literatura).
Načini navajanja virov se sicer med seboj razlikujejo, bistveno pa je, da avtor pisne naloge
navede vse elemente, ki nam omogočijo, da uporabljeno literaturo prepoznamo (npr. vsaj
avtorja, leto izida, naslov dela, kraj izida, založbo).

Primer:
PARTLJIČ, Tone. 1996. Dupleška mornarica: mladinska povest z reke Drave. Ljubljana:
Pisanica.

1

Poved v narekovajih in podatki v oklepaju so primer pravilnega zapisa citata in navedbe avtorja citata.

MONOGRAFIJA – en avtor
PRIIMEK, Ime avtorja. Leto izida. Naslov: podnaslov. Kraj izida: Založba.
Npr.: BRUCKNER, Pascal. 2004. Nenehna vzhičenost: esej o prisilni sreči. Ljubljana: Študentska
založba.

MONOGRAFIJA – dva avtorja
PRIIMEK, Ime in PRIIMEK, Ime avtorjev. Leto izida. Naslov: podnaslov. Kraj izida: Založba.
Npr.: VRTAČNIK, Margareta in ŠKET, Boris. 1996. Naloge iz organske kemije za srednjo šolo.
Ljubljana: DZS.

MONOGRAFIJA – trije avtorji
PRIIMEK, Ime, PRIIMEK, Ime in PRIIMEK, Ime avtorjev. Leto izida. Naslov: podnaslov.
Kraj izida: Založba.
Npr.: KASTELIC, Ana, PASTAR, Zlata in SOBOTKIEWICZ, Jelka. 2005. Zgodovina 3: delovni
zvezek. Ljubljana: DZS.

MONOGRAFIJA – več kot trije avtorji
PRIIMEK, Ime prvega avtorja et al. Leto izida. Naslov: podnaslov. Kraj izida: Založba.
Npr.: AMBROŽ, Darinka et al. 2000. Branja 1: berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij ter štiriletnih
strokovnih šol. Ljubljana: DZS.

MONOGRAFIJA – neznani avtor – in ZBORNIK
Naslov: podnaslov. Leto izida. Priimek, ime sekundarnega avtorja. Kraj izida: Založba.
Npr.: Barčica: slovenske ljudske pesmi za otroke. 2004. Mažgon, Stane (ur.). Ljubljana: Erimas.
Šolsko psihološko svetovanje. 2004. Sonja Pečjak (ur.). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek
za psihologijo.

ČLANEK v periodiki – avtor je znan
PRIIMEK, Ime avtorja. Leto izida. Naslov članka: podnaslov članka. Naslov serij. publikacije:
podnaslov serij. publikacije, datum izida, letnik, zaporedna številka, številka/-e strani.
Npr.: KOMEL, Rok. 2007. Pletarstvo, vseslovenska obrt. Gea: svet doma, oktober 2007, let. 17, št.
10, str. 62–65.

ČLANEK v leksikonu/enciklopediji/slovarju
Naslov publikacije: podnaslov publikacije. Leto izida. Kraj izida: Založba, številka/-e strani.
Npr.:Veliki splošni leksikon: v osmih knjigah: četrta knjiga: Ka–Ma. 1997. Ljubljana: DZS, str. 2095.

ELEKTRONSKA MONOGRAFIJA
PRIIMEK, Ime avtorja. Leto izida. Naslov dokumenta [Vrsta medija]. Kraj izida: Založnik,
datum izdaje. [Datum citiranja]. Dostop.
Npr.: LUŠTREK, Mojca. 2006. Jesensko Pohorje [Online]. Zaplana: Luštrek, 21. oktobra 2006.
[Citirano

12.

decembra

2006].

Dostopno

na

spletnem

naslovu:

<http://pohribih.blogspot.com/2006/10/jesensko-pohorje.html>.

ČLANEK v elektronskih serijskih publikacijah
PRIIMEK, Ime avtorja. Leto izida. Naslov članka: podnaslov članka. Naslov serijske
publikacije: podnaslov serijske publikacije [Vrsta medija]. Datum izida, letnik publikacije,
številka publikacije [Datum citiranja], številka/-e strani v publikaciji. Dostop.
Npr.: VAJS, Darja. 2007. Raziskovalna dejavnost na področju bibliotekarstva v okviru raziskovalne
dejavnosti v Sloveniji. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti =
Library: journal for library and information science [Online]. Junij 2007, let. 51, št. 1 [Citirano 15.
oktobra 2007], str. 69–88. Dostopno na spletnem naslovu: <http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si>.

USTNI VIR
PRIIMEK, Ime (leto rojstva). Naslov. Datum pripovedovanja.
ŽNIDARŠIČ, Milka (1943). Žerovnica 15, 1384 Grahovo. 15. december 2006.

