
Navodila avtorjem 

Slavia Centralis (SCN) je revija, ki objavlja jezikoslovne, literarnoteoretične in literarnozgodovinske 
izvirne znanstvene prispevke s področja slavistike, odprta pa je tudi za take primerjalne 
interdisciplinarne raziskave. Revija objavlja prispevke v slovenščini, lahko tudi v drugih slovanskih 
jezikih, madžarščini, nemščini ali angleščini. 

Recenzijski postopek 

Vsak prispevek za SCN pregledata in ocenita dva neodvisna recenzenta ter ga predlagata za objavo. 

Glavni urednik o tem pisno obvesti avtorja in mu posreduje morebitne pripombe, ki jih je potrebno 
upoštevati, da bo članek objavljiv; končno uredniško besedo ima glavni urednik. 

Zavrnjenih rokopisov ne vračamo - glavni urednik o tem pisno obvesti avtorja. 

Uredniki lahko prispevke lektorirajo in jih (nevsebinsko) popravijo brez soglasja avtorjev. 

Članki morajo vsebinsko in po tehnični pripravi besedila ustrezati naslednjim standardom: 

• gre za še neobjavljene prispevke; 

• oddati jih je potrebno v (1) elektronski obliki, združljivi z urejevalniki za okensko okolje, 
tehnični urednici na naslov: natalija.ulcnik@um.si in (2) rokopisu v dveh natisnjenih izvodih na 
naslov: Oddelek za slovanske jezike in književnosti - Slavia Centralis, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor ali (3) po e-pošti v obliki pdf na naslov 
tehnične urednice. 

• razprave naj obsegajo 25.000 do 35.000 znakov, ocene 14.000 do 18.000 znakov, poročila 6.000 
do 8.000 znakov; 

• sinopsis v slovenskem in angleškem jeziku naj obsega 5 do 8 vrstic; dodanih naj ima 4 do 6 
ključnih besed; 

• povzetek naj obsega 20 do 30 vrstic - razprave, ki so napisane v slovenščini, imajo povzetek v 
angleščini, neslovensko napisane razprave pa v slovenščini; 

• pisava je Times New Roman, velikost črk 12 pik (izvleček in povzetek 10 pik), razmik med 
vrsticami naj bo 1,5; 

• format papirja naj bo A 4, robovi naj bodo 25 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (severnoameriški 
format papirja z robovi širine enega inča); 

• opombe naj bodo sprotne, vezaji, pomišljaji in narekovaji naj bodo v skladu s slovenskim 
pravopisom (oz. pravopisnimi normami jezikov, v katerih so razprave napisane); 

• literatura naj bo navedena v besedilu in opombah v krajši obliki v oklepaju (Jesenšek 2005: 279), 
v daljši obliki pa na koncu razprave v seznamu literature in navedenk; 

• če je v seznamu literature več del enega avtorja, naj pri vseh neprvih navedbah ime in priimek 
avtorja nadomeščata dva pomišljaja; 

• če je v seznamu literature pri enem avtorju več navedenk istega leta, jih ločimo z malimi 
tiskanimi črkami stično ob letnici (2007, 2007a, 2007b); 

• v seznamu literature navajamo: 

• monografija: 

• Marko JESENŠEK, 2005: The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language 
Area. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 
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• Mihaela KOLETNIK, 2008: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge 
dialektološke razprave. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in 
književnosti, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60). 

• članek v reviji: 

• Martina OROŽEN, 1993: Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v 
slovenskem jeziku. Slavistična revija 41/1, 143-160. 

• članek v monografiji ali zborniku: 

• Zinka ZORKO, 2004: Izbrano besedje v narečjih severovzhodne 
Slovenije. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij. Ur. Marko 
Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo Maribor. (Zora 28). 170-228. 

• Miran ŠTUHEC, 2003: Esejistika narodnih tem in njen pomen danes. Perspektive 
slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: 
Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 63-80. 

• slikovno gradivo, razpredelnice ipd. (izdelano v MS Excel) naj bo priloženo na posebnih listih, v 
tekočem besedilu pa naj bo označeno, kam sodi (podnapisi slik naj bodo v tipkopisu); za 
oštevilčenje se uporabljajo samo arabske številke; 

• mednaslovi so v polkrepkem tisku; 

• ponazarjalni zgledi in daljši navedki (brez narekovajev, stopnja 10 pik, odstavčno ločeni) so v 
ležečem tisku; 

• natančne informacije glede označevanja nestandardnih znamenj (označeni naj bodo z rdečo 
barvo in dodatno izrisani na robu besedila), ležečega in polkrepkega tiska dobi avtor pri tehnični 
urednici; 

• naslovna stran tipkopisa naj vsebuje: naslov članka, ime in priimek avtorja, naslov ustanove, na 
kateri dela, njegov elektronski naslov in naslov, na katerega bodo poslane korekture; 

• korekture je potrebno opraviti v desetih dneh. 

 


