
NAVODILA AVTORJEM

1. Revija ANNALES (Anali za istrske in mediteran-
ske študije Ser. hist et soc.) objavlja izvirne in pregledne 
znanstvene članke z družboslovnimi in humanističnimi 
vsebinami, ki se navezujejo na preučevanje zgodovine, 
kulture in družbe Istre in Mediterana. Vključujejo pa tudi 
primerjalne in medkulturne študije ter metodološke in te-
oretične razprave, ki se nanašajo na omenjeno področje. 

2. Sprejemamo članke v slovenskem, italijanskem,
hrvaškem in angleškem jeziku. Avtorji morajo zagotoviti 
jezikovno neoporečnost besedil, uredništvo pa ima pra-
vico članke dodatno jezikovno lektorirati. 

3. Članki naj obsegajo do 48.000 znakov brez pre-
sledkov oz. 2 avtorski poli besedila. Članek je mogo-
če oddati na e-naslov Annaleszdjp@gmail.com ali na 
elektron skem nosilcu (CD) po pošti na naslov uredni-
štva.

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 in pod-
naslov članka, ime in priimek avtorja, avtorjeve nazive 
in akademske naslove, ime in naslov inštitucije, kjer je 
zaposlen, oz. domači naslov vključno s poštno številko 
in naslovom elektronske pošte. Razen začetnic in kratic 
pisati z malimi črkami.

5. Članek mora vsebovati povzetek in izvleček. Iz-
vleček je krajši (max. 100 besed) od povzetka (cca. 200 
besed). 

V izvlečku na kratko opišemo namen, metode dela 
in rezultate. Izvleček naj ne vsebuje komentarjev in pri-
poročil.

Povzetek vsebuje opis namena in metod dela ter 
povzame analizo oziroma interpretacijo rezultatov. V 
povzetku ne sme biti ničesar, česar glavno besedilo ne 
vsebuje.

6. Avtorji naj pod izvleček članka pripišejo ustrezne
ključne besede. Potrebni so tudi angleški (ali slovenski)  
in italijanski prevodi izvlečka, povzetka, ključnih be-
sed, podnapisov k slikovnemu in tabelarnemu gradivu. 

7. Zaželeno je tudi (originalno) slikovno gradivo, ki
ga avtor posreduje v ločenih datotekah (jpeg, tiff) z naj-
manj 300 dpi resolucije pri želeni velikosti. Največja 
velikost slikovnega gradiva je 17x20 cm. Vsa potrebna 
dovoljenja za objavo slikovnega gradiva (v skladu z Za-
konom o avtorski in sorodnih pravicah) priskrbi avtor 
sam in jih predloži uredništvu pred objavo članka. Vse 
slike, tabele in grafične prikaze je potrebno tudi pod-
nasloviti in zaporedno oštevilčiti.

8. Vsebinske opombe, ki besedilo še podrobneje
razlagajo ali pojasnjujejo, postavimo pod črto. 

Bibliografske opombe, s čimer mislimo na citat – to-
rej sklicevanje na točno določeni del besedila iz neke 
druge publikacije, sestavljajo naslednji podatki: avtor, 
leto izida in – če citiramo točno določeni del besedila – 
tudi navedba strani. Bibliografske opombe vključimo v 
glavno besedilo.

Celotni bibliografski podatki citiranih in uporablje-
nih virov so navedeni v poglavju Viri in literatura (najprej 
navedemo vse vire, nato literaturo). Pri tem avtor nave-
de izključno dela ter izdaje, ki jih je v članku citiral.

Primer citata med besedilom:
(Kalc, 2010, 426). 
Primer navajanja vira kot celote: 
(Kalc, 2010).
Popolni podatki o tem viru v poglavju Literatura pa 

se glasijo:
Kalc, A. (2010): „Statistični podatki o Trstu” ob tretji 

francoski zasedbi leta 1809. Annales, Ser. hist. sociol., 
20, 2, 423–444.

Če citiramo več del istega avtorja iz istega leta, po-
leg priimka in kratice imena napišemo še črke po abe-
cednem vrstnem redu, tako da se viri med seboj razli-
kujejo. Primer: 

(Kalc, 2010a) in (Kalc, 2010b).
Bibliografska opomba je lahko tudi del vsebinske 

opombe in jo zapisujemo na enak način. 
Posamezna dela ali navedbe virov v isti opombi lo-

čimo s podpičjem. Primer: 
(Kalc, 2010a, 15; Verginella, 2008, 37).

9. Pri citiranju arhivskih virov med oklepaji nava-
jamo kratico arhiva, kratico arhivskega fonda / signa-
turo, številko tehnične enote in številko arhivske enote. 
Primer: 

(ARS-1851, 67, 1808).
V primeru, da arhivska enota ni znana, se dokument 

citira po naslovu v opombi pod črto, in sicer z navedbo 
kratice arhiva, kratice arhivskega fonda / signature, šte-
vilke tehnične enote in naslova dokumenta. Primer:

ARS-1589, 1562, Zapisnik seje Okrajnega komiteja 
ZKS Koper, 19. 12. 1955.

Kratice razložimo v poglavju o virih na koncu član-
ka, kjer arhivske vire navajamo po abecednem vrstnem 
redu. 

Primer:
ARS-1589 – Arhiv republike Slovenije (ARS), Central-

ni komite Zveze komunistov Slovenije (fond 1589).

10. Pri citiranju časopisnih virov med tekstom nave-
demo ime časopisa, datum izdaje ter strani:

(Primorske novice, 11. 5. 2009, 26).
V primeru, da je znan tudi naslov članka, celotno 

bibliografsko opombo navedemo pod črto:
Primorske novice, 11. 5. 2009: Ali podjetja merijo 

učinkovitost?, 26.



V seznam virov in literature izpišemo ime časopisa / 
revije, kraj, založnika in periodo izhajanja.

Primer:
Primorske novice. Koper, Primorske novice, 1963–.

11. Poglavje o virih in literaturi je obvezno. Biblio-
grafske podatke navajamo takole:

- Opis zaključene publikacije kot celote – knjige:
Avtor (leto izida): Naslov. Kraj, Založba. Npr.:
Šelih, A., Antić Gaber, M., Puhar, A., Rener, T., 

Šuklje, R., Verginella, M. & L. Tavčar (2007): Pozabljena 
polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Sloven-
skem. Ljubljana, Tuma, SAZU.

V zgornjem primeru, kjer je avtorjev več kot dva, je 
korekten tudi citat:

(Šelih et al., 2007).
Če navajamo določeni del iz zaključene publikaci-

je, zgornjemu opisu dodamo še številke strani, od koder 
smo navedbo prevzeli.

- Opis prispevka v zaključeni publikaciji – npr. pri-
spevka v zborniku: 

Avtor (leto izida): Naslov prispevka. V: Avtor knjige: 
Naslov knjige. Kraj, Založba, strani od-do. Primer:

Lenarčič, B. (2010): Omrežna družba, medkultur-
nost in prekokulturnost. V: Sedmak, M. & E. Ženko (ur.): 
Razprave o medkulturnosti. Koper, Založba Annales, 
245–260.

- Opis članka v reviji:
Avtor, (leto izida): Naslov članka. Naslov revije, let-

nik, številka strani od-do. Primer:
Lazar, I. (2008): Celejski forum in njegov okras. An-

nales, Ser. hist. sociol., 19, 2, 349–360.

- Opis ustnega vira:
Informator (leto izporočila): Ime in priimek informa-

torja, leto rojstva, vloga, funkcija ali položaj. Način pri-
čevanja. Oblika in kraj nahajanja zapisa. Primer:

Žigante, A. (2008): Alojz Žigante, r. 1930, župnik v 
Vižinadi. Ustno izporočilo. Zvočni zapis pri avtorju.

- Opis vira iz internetnih spletnih strani:
Če je mogoče, internetni vir zabeležimo enako kot 

članek in dodamo spletni naslov ter v oklepaju datum 
zadnjega pristopa na to stran:

Young, M. A. (2008): The victims movement: a con-
fluence of forces. In: NOVA (National Organization for 
Victim Assistance). Http://www.trynova.org/victiminfo/ 
readings/VictimsMovement.pdf (15. 9. 2008).

Če avtor ni znan, navedemo nosilca spletne strani, 
leto objave, naslov in podnaslov besedila, spletni naslov 
in v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran. 

Članki so razvrščeni po abecednem redu priimkov 
avtorjev ter po letu izdaje, v primeru da gre za več cita-
tov istega-istih avtorjev. 

12. Kratice v besedilu moramo razrešiti v oklepaju,
ko se prvič pojavijo. Članku lahko dodamo tudi seznam 
uporabljenih kratic.

13. Pri ocenah publikacij navedemo v naslovu pri-
spevka avtorja publikacije, naslov, kraj, založbo, leto iz-
ida in število strani (oziroma ustrezen opis iz točke 10).

14. Prvi odtis člankov uredništvo pošlje avtorjem v
korekturo. Avtorji so dolžni popravljeno gradivo vrniti 
v enem tednu.

Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. 
Druge korekture opravi uredništvo.

15. Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo člankov je
uredništvo na voljo.

UREDNIŠTVO


