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NAVODILA AVTORJEM
1. Revija ANNALES (Anali za istrske in mediteranske
študije Series historia naturalis) objavlja izvirne znanstvene in pregledne članke z naravoslovnimi vsebinami, ki
obravnavajo posebnosti različnih podpodročij sredozemskega naravoslovja: morska biologija in ekologija, ihtiologija, geologija s paleontologijo, krasoslovje, oljkarstvo,
biodiverziteta Slovenije, varstvo narave, onesnaževanje
in varstvo okolja, fizična geografija Istre in Mediterana
idr. Vključujejo pa tudi krajše znanstvene prispevke o
zaključenih raziskovanjih., ki se nanašajo na omenjeno
področje.
2. Sprejemamo članke v angleškem, slovenskem in
italijanskem jeziku. Avtorji morajo zagotoviti jezikovno
neoporečnost besedil, uredništvo pa ima pravico članke
dodatno jezikovno lektorirati.
3. Članki naj obsegajo do 48.000 znakov brez presledkov oz. 2 avtorski poli besedila. Članek je mogoče
oddati na e-naslov annales@mbss.org (zaželjeno) ali na
elektronskem nosilcu (CD) po pošti na naslov uredništva.
Avtor ob oddaji članka zagotavlja, da članek še ni bil
objavljen in se obvezuje, da ga ne bo objavil drugje.
4. Naslovna stran članka naj vsebuje naslov članka,
ime in priimek avtorja (avtorjev), ime in naslov inštitucije,
kjer je (so) avtor(ji) zaposlen(i) oz. domači naslov in naslovom elektronske pošte (samo prvi oz. korespondenčni
avtor).
5. Članek mora vsebovati povzetek in izvleček. Izvleček je krajši (cca. 10 vrstic) od povzetka (cca. 30 vrstic).
V izvlečku na kratko opišemo namen, metode dela in
rezultate. Izvleček naj ne vsebuje komentarjev in priporočil.
Povzetek vsebuje opis namena in metod dela ter povzame analizo oziroma interpretacijo rezultatov. V povzetku ne sme biti ničesar, česar glavno besedilo ne vsebuje. V povzetku se avtor ne sklicuje na slike, tabele in
reference, ki so v članku.
6. Avtorji naj pod izvleček članka pripišejo ustrezne
ključne besede (največ 6). Zaželjeni so tudi angleški (ali
slovenski) prevodi izvlečka, povzetka, ključnih besed,
podnapisov k slikovnemu in tabelarnemu gradivu. V nasprotnem primeru bo za prevode poskrbelo uredništvo.
7. Glavni del besedila naj vključuje sledeča poglavja:
Uvod, Material in metode, Rezultati, Razprava ali Rezultati in razprava, Zaključki (ali Sklepi), Zahvala (če avtor
želi), Literatura. Dele besedila je možno oblikovati v podpoglavja (npr. Pregled dosedanjih objav v Uvodu, Opis
območja raziskav v Material in metode). Podpisi k slikam
so priloženi posebej za poglavjem Literatura.

8. Tabele avtor priravi posebej na ločenih straneh v
programu Word, tako kot rokopis, jih zaporedno oštevilči
in opremi z naslovom – kratkim opisom. V glavnem delu
besedila se sklicuje na tabele tako, da jih na ustreznem
mestu označi z npr. “(Tab. 1)”.
9. Slikovno gradivo (grafi, zemljevidi, fotografije,
table) avtor posreduje v ločenih datotekah (jpeg, tiff) z
najmanj 300 dpi resolucije pri želeni velikosti. Največja
velikost slikovnega gradiva je 17x20 cm. Vsa potrebna
dovoljenja za objavo slikovnega gradiva (v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah) priskrbi avtor sam
in jih predloži uredništvu pred objavo članka. Slike je potrebno tudi podnasloviti in zaporedno oštevilčiti (glej točko 7). V glavnem delu besedila se avtor sklicuje na slike
tako, da jih na ustreznem mestu označi z npr. “(Sl. 1)”.
10. Bibliografske opombe, s čimer mislimo na citat
– torej sklicevanje na druge publikacije, sestavljajo naslednji podatki v oklepaju: avtor in leto izida; npr. (Novak, 2007). Če sta dva avtorja, se izpišeta oba (Novak &
Kranjc, 2001), če so trije ali več pa se izpiše samo prvi, ki
mu sledi okrajšava et al. (Novak et al., 1999). Več citatov
je med seboj ločenih s podpičjem in si sledijo kronološko
- z naraščajočo letnico izdaje, npr. (Novak et al., 1999;
Adamič, 2001; Kranjc & Zupan, 2007). Osebno informacijo (ustno, pisno) izpišemo prav tako v oklepaju z navedbo kratice imena in priimka posredovalca informacije, za
vejico pa dodamo “osebno sporočilo”, npr. (J. Novak,
osebno sporočilo).
11. Celotni bibliografski podatki so navedeni v poglavju Literatura v abecednem vrstnem redu. Pri tem
avtor navede izključno dela, ki jih je v članku citiral.
Če ima isti avtor več bibliografskih podatkov, se najprej
kronološko izpišejo tisti, kjer je edini avtor, sledijo dela
v soavtorstavu še z enim avtorjem in dela v soavtorstvu
z več avtorji. Imena revij, v katerih so izšla citirana dela,
se izpišejo okrajašano (splošno priznane okrajšave revij). Članki, ki še niso bili publicirani, se lahko citirajo
le, če so bili dokončno sprejeti v tisk, pri čemer se na
koncu bibliografskega podatka doda beseda “v tisku”.
Člankov, ki so šele bili poslani v recenzijo, se ne sme
citirati.
Primeri navajanje različnih tipov bibliografskih podatkov:
članki v revijah:
Klock, J.-H., A. Wieland, R. Seifert & W. Michaelis (2007):
Extracellular polymeric substances (EPS) from cyanobacterial mats: characterisation and isolation method optimisation. Mar. Biol., 152, 1077-1085.
Knjige in druge neserijske publikacije (poročila, diplomska dela, doktorske disertacije):
Wheeler, A. (1969): The fishes of the British Isles and
North-West Europe. McMillan, London, 613 p.
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Poglavje v knjigi:
McEachran, J. D. & C. Capapé (1984): Myliobatidae. In:
Whitehead, P. J. P., M. L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen
& E. Tortonese (eds.): Fishes of the North-eastern Atlantic
and the Mediterranean, Vol. 1. Unesco, Paris, pp. 205209.
12. Drugo: latinski izrazi kot npr. in vivo, in situ, e.g.,
i.e., ter rodovna (Myliobatis sp.) in vrstna (Myliobatis aquila) imena se izpišejo v fontu italic. Kadarkoli je možno,
se uporabljajo enote iz sistema SI (Système international
d'unités).

13. Prvi odtis člankov uredništvo pošlje avtorjem v
korekturo. Avtorji so dolžni popravljeno gradivo vrniti v
enem tednu. Besedilo popravljamo s korekturnimi znamenji, ki jih najdemo na koncu Slovenskega pravopisa
(2001), Ljubljana, ZRC SAZU, 24–25.
Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno.
Druge korekture opravi uredništvo.
14. Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo člankov je
uredništvo na voljo.
UREDNIŠTVO

