NAVODILA ZA OBLIKOVANJE PRISPEVKA ZA ZNANSTVENO MONOGRAFIJO
IZOBRAŽEVANJE ZA 21. STOLETJE – USTVARJANOST V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU

Monografija bo zbirka prispevkov avtorjev, ki bodo sodelovali na 10. mednarodnem
znanstvenem sestanku, 10. in 11. aprila 2014 v Kopru.
Vse sodelujoče avtorje obveščamo, da je rok za oddajo lektoriranih prispevkov do
21. oktobra 2013.
Prispevek naj v celoti ne obsega več kot 1 avtorsko polo (16 strani), vsebuje pa naj:
 ime, priimek, inštitucijo, s katere prihaja avtor, e-naslov,
 naslov prispevka (v slovenščini),
 telo besedila,


povzetek v slovenščini (250 do 300 besed),






ključne besede v slovenščini (do 5),
vire in literaturo, navedeno, kot kaže zgled;
naslov prispevka v angleščini (ali katerem drugem svetovnem jeziku),
povzetek v angleščini (ali katerem drugem svetovnem jeziku, 250 do 300 besed),



ključne besede v angleščini (ali katerem drugem svetovnem jeziku).

Prosimo, če besedil ne oblikujete (ne prelamljate strani …) in če jih pošljete v Wordovem
dokumentu. Prosimo še, če slike pošljete tudi v obliki za tiskanje (jpg., tiff. …).
Zgledi:
1) Za označevanje slikovnega gradiva:
Razpredelnica/Tabela/Graf/Slika 1: Naslov.
Napišemo POD slikovno gradivo.
2) Navajanje literature:
Hoey, M. (2001): Textual Interaction. An Introduction to Written Discourse Analysis. London,
New York: Routledge.

Čermák, F. (1985): Frazeologie a idiomatika. Čermák, František in Filipec, J.: Česká
lexikologie. Praha: Academia. 166–248.
Marjanovič Umek, L. (2008): Otrok in učbenik: razvojnopsihološki vidik.
Medved Udovič, V., Cotič, M., Cencič, M. (ur.): Sodobne strategije učenja in poučevanja.
Koper: UP PEF. 16–21.
Kranjc, S. (2004): Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika. Jezik in
slovstvo XLIX/3–4. 145–158.
Toporišič, J. (42000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
Zaporedje izdaje označimo z nadpisano številko pred letnico zadnje izdaje, npr.: četrta izdaja
Toporišičeve Slovenske slovnice leta 2000: 42000.
V tekočem besedilu
V tekočem besedilu naj bo sklic naveden takole: (Gantar 2006: 157).
Vir pod slikovnim gradivom: Vir: Gantar 2006: 255.
Spletne strani
<http://framenet.icsi.berkeley.edu />. (Dostopno: 30.10.2008.)

Prispevek in prijavnico pošljite na elektronski naslov tina.kadunec@pef.upr.si.

