Priloga 1

Navodila za oblikovanje prispevka
Vse prispevke v okviru projekta Korenine avtorji pišejo v enotni obliki. Povzetek in končna
oblika prispevka morata zaradi pripomb, namigov in zabeležk recenzenta, biti obvezno pisana
v elektronski obliki, z urejevalnikom besedil Microsoft Word 2000 ali novejšim (*.doc).
Oblikovanje besedila:
< robovi:
zgoraj 2,5 cm; spodaj 2,5 cm; levo 3,2 cm; desno 3,2 cm
< pisava:
Times New Roman, velikost 12
< barva:
črna na beli podlagi
< odstavek:
brez zamikanja levo, desno, zgoraj ali spodaj
< poravnava:
obojestransko
< razmik vrstic: 1
< slog:
navaden; drugih slogov ne uporabljajte niti za naslove!
< ostalo:
izključite vsa avtomatska popravljanja
Oblikovanje naslova (enako kot oblikovanje besedila, razen):
< pisava:
velike črke, krepko
< poravnava: sredinsko
< primer:
ZGODOVINA EVROPEJCEV
Oblikovanje imena avtorj-a/ev (enako kot oblikovanje besedila, razen):
< lega:
naslednja vrstica pod naslovom
< pisava:
krepko; Če je avtorjev več, je tisti ki bo predstavil prispevek označen podčrtano.
< poravnava: sredinsko
< primer:
Jože Novak1, Alenka Korat2
Oblikovanje naslova in e-naslova avtorj-a/ev (enako kot oblikovanje besedila, razen):
naslednja vrstica pod imenom avtorja
< lega:
< pisava:
ležeče
< poravnava: sredinsko
1
< primer1:
SAZU, Novi trg 2, SI-1000, Lublana, Slovenija; joze.novak@avtor1.com
2
< primer2:
Pot na piramido 91, SI-2000, Maribor, Slovenija; alenka.korat@avtor2.com
Besedilo prispevka (enako kot oblikovanje besedila):
< lega:
2 prazni vrstici za naslovom zadnjega avtorja
Slika in tabela prispevka (enako kot oblikovanje besedila, razen):
< poravnava: levo
Vzorec oblikovanja je razviden iz priloge »Primer oblikovanja prispevka«.

Jezik prispevka
Jezik v katerem je pisan prispevek je bodisi slovenščina bodisi angleščina.
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Glava
Tako povzetek kot končna oblika prispevka morata vsebovati:
< Naslov prispevka
< Ime avtorja ali avtorjev, če jih je več
< naslove avtorja oz. avtorjev, če jih je več
< e-naslove avtorja oz. avtorjev, če jih je več
Povzetek prispevka
Povzetek naj poda glavne misli prispevka v obsegu največ ene A4 strani. Pisan naj bo v
slovenščini ali angleščini, brez literaturnih citatov in opomb.

Prispevek
Končni prispevek naj poleg celotnega besedila vsebuje še povzetek. Na začetku, pred
celotnim besedilom v angleščini in na koncu v slovenščini. Če je prispevek pisan v angleščini,
pa na začetku v slovenščini in na koncu v angleščini. Prispevek ima lahko tudi uvod, razpravo
in zaključek. Če prispevek uporablja kratice, mora biti naveden seznam kratic. V poglavju
Literatura in viri so zbrani vsi uporabljeni viri brez številk strani. Poglavja si sledijo tako:
Povzetek v angleščini (slovenščini, če je članek pisan v angleščini), Uvod, poglavja jedra
prispevka, Razprava, Zaključek, Seznam kratic, Literatura in viri, Povzetek v slovenščini
(angleščini, če je članek pisan v slovenščini).

Slike in tabele
Vsaka slika mora imeti zaporedno oznako in kratek opis, npr.: Slika 1: Venetska pisava, Slika
2: Božanstvo Belen, itd. Prav tako mora imeti vsaka tabela zaporedno oznako in kratek opis,
npr.: Tabela 1: Primerjava besed v IE jezikih, Tabela 2: Delež haploskupin, itd.

Citiranje
Uporabljena literatura in viri naj bodo v besedilu prispevka označeni z zaporednimi
številkami v istem vrstnem redu, kot si zaporedno sledijo, npr.: ... Novak [1: 31-53] pravi,
da... Nasprotno pa Klepec [2: 132-134], trdi… in pozneje [3: 12-13], doda ... Ali pa: Stvar je
taka in taka [1: 31-53]. Johnson in Edwards [4] trdita ... ... . Kotar in sod. [5] pa so pokazali,
da ... ...
Nujni del vsebine naj bo vnešen v besedilo prispevka, za ostalo pa naj citat nakaže, kje se da
navedbo prebrati. Pri navedbi internetnih virov pa je potrebno upoštevati dvoje. Vsebina teh
se pogosto spreminja, briše in dopolnjuje, včasih pa citirana internetna stran čez mesece ali
leta celo ne obstaja več. Zaradi tega pri citiranju internetnih virov poleg naslova prispevka
internetne strani, obvezno navedite datum ali vsaj mesec in leto vpogleda v citirano vsebino.
V prispevek pa vključite toliko dobesedno citirane vsebine, da bo prispevek vseboval zadosti
najpomembnejših podatkov in v primeru brisanja spletne strani ne bo osiromašen. Internetne
vire je priporočljivo shraniti kot dokaz v pdf obliko ali natisniti na papir.
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Uporabljeni viri morajo biti zbrani v poglavju Literatura in viri na koncu prispevka. Čeprav so
viri v besedilu citirani večkrat, je v tem poglavju vir zapisan samo enkrat in zato nima
navedene številke strani, razen pri prispevkih v periodiki, kjer so navedene strani prispevka.
Navedena literatura in viri so navedeni od 1 dalje.
Pravilo za citiranje tiskanega vira:
1. Priimek Ime, "Naslov članka" (če je), Naslov literature, zvezek, št., Založba, Kraj leto, za
prispevke v periodiki št. strani.
Pravilo za citiranje internetnega vira:
2. Priimek Ime (če je), "Naslov članka", datum objave članka (če je), Ime organizacije, datum
vpogleda, http naslov.

Primeri navajanja literature in virov
Tiskani viri (knjige):
1. Polanec Mihael, Uporaba virov v pisanih dokumentih, Založba Obzorja, Maribor 2006.
Citiranje naslova članka v reviji, na internetu ali poglavja v knjigi:
1. Oman Tine, "Vreme v paleolitiku", Življenje in tehnika, marec 2009, 44-47.
2. Dular Janez, "Venetovanje", Delo 15.8.1994, Sobotna priloga, 6
Diplomska, magistrska in doktorska dela:
1. Širnik Janja, "Etimološka razlaga besed za notranje organe trebušne votline in prsnega koša
z indoevropsko rekonstrukcijo in sorodnimi ustreznicami", Diplomsko delo, Filozofska
fakulteta, Lublana 2005.
Prispevki predstavljeni na simpozijih, konferencah:
1. Hrast Mirko, "Etimologija besede ruda", prispevek predstavljen na 11. Mednarodni
konferenci Izvor Evropejcev, Lublana, Slovenija 31.5.2013.
Internetni viri:
1. Kallman Peter, "McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts", McDonald’s Corporation,
vpogled 19.6.2013, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
Blog:
1. Jack, 25.2.2010 (7:03), odgovor na zapis Richarda Posnerja, "Double Exports in Five
Years?," The Becker-Posner Blog, vpogled 21.3.2010, http://uchicagolaw.typepad.com/
beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.
E-pošta:
1. Kalman Jože, osebno sporočilo, 28.2.2010
Več avtorjev:
1. Bizjak Anton in Čas Helena,
2. Omerzu Mira, najboljše je v tem poglavju našteti vse soavtorje.
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Elektronsko ime prispevka
Ime elektronskega prispevka naj bo enako naslovu. Če je naslov daljši od 20 znakov, ime
elektronske listine ustrezno skrajšajte. Primer imena prispevka in povzetka:
< Zgodovina Evropejcev.doc
< Zgodovina Evropejcev - povzetek.doc
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Primer oblikovanja prispevka

ETIMOLOGIJA BESED
Ime Priimek1, Ime Priimek2
1
Ustanova, Ulica 13, SI-9999 Kraj, Država, ime.priimek@org1.com
2
Ustanova, Ulica 13, SI-9999 Kraj, Država, ime.priimek@org2.com

Abstract
This contribution is typical representation of basic conception that spreads widely from basic
term to related or dependant words by fundamental researching. Thus beside etymological
explanation of firstly planned word červena, contribution also discus words…
…
Slavic languages, especially on Slovene, that seems to be the genuine remain of the primary
language once prevailing in Europe. Ignoring Slovene language the etymology science
persists at a deadlock.
Uvod
Kako je jezik nastajal, se oblikoval in izgradil v celoto, ki smo jo podedovali od svojih
prednikov? Bolj ko se odmikamo od nastanka praslovenščine, več je o tem napisanega, večje
je število člankov in razpravljavcev, hkrati pa čedalje večji odmik sodobnega uma od čisto
preproste, kmečke pameti, ki je znala v enem stavku pojasniti, kar sodobna znanost ne zna v
stotinah primerkov objavljenega gradiva, ki močno bremenijo police in…
…
»znanstveno« bohotijo naprej. Dokler pa se stvari ne uredijo in postavijo na mesta, kamor
spadajo, toliko časa bomo vedno znova in znova utirali pot proti navidezni resnici in se šele
po dolgi naporni poti zavedli, da smo zašli v privid puščave.

TREBITI
Po splošnem ljudskem razumevanju glagol trebiti označuje čiščenje, prebiranje in
odstranjevanje nekoristnih stvari od koristnih. Otrebiti fižol pomeni izločiti neužiten fižol ter
druge delce in umazanijo od užitnega fižola, podobno pomeni otrebiti zelenjavo ipd.
Priponska zloženka zobotrebec < *zob- + -treb- + -ec je priprava namenjena čiščenju
ostankov hrane, predvsem ostankov mesa, med zobmi. Trebiti kamenje s travnika pomeni
odstranjevati kamenje s travnika. Dovršni glagol iztrebiti, npr. podgane, pomeni uničiti jih.
…
…'uhojena pot'. Navedeni ide. bazi sta domnevno sorodni z bazo *terh1- 'treti, meti, drgniti,
vrtati' [6: 779].
…stolp, dom' str. 1012, tirovati '(lat. manere) bivati' str. 990, tvrъdina '(lat. firmitas) trdnost,
čvrstost' str. 986, tvrъdo '(lat. firmiter) trdo' str. 986, tvrъdъ '(lat. firmus) trd' str. 986 in drugi
primeri iz *t-/*d- z izpeljankami [7: 217].
…
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…(tui) 'hiter, nagel, brz', turī 'hitro sem in tja se premikati, voziti, potovati sem in tja', Turaka
in Turushaka 'Turki' [8: 657] Te besede imajo podoben pomen kot slovenske in stcs. besede in
sicer se nanašajo na: udarjanje, silo, pot, premikanje, hitrost, na konja z…
…
Jasnejši vpogled v razvoj (genezo) besede črepinja odstre obrat (metateza), kot je razvidno iz
primerov: *kerp- > *krep, kerpetis > krepetis ter mehčanje fonema /k/ > /č/: krapatь >
črapatь,…

Thracian
berg
chal
usto
sturia
ver
zemla
zuer
Slika 5: Keramične
črepinje

Slavic
breg
kal
ustje
starna
vir
zemla
zver

English
hill
mud
esturay
country
water
earth
animal

Latin
mons
limus
ostium
regio
udis
terra
bera

Tabela 3: Besede, izhajajoče iz...

Seznam kratic:
ang
blg
slk
…

angleško
bolgarsko
slovensko knjižno

Literatura in viri:
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Novak Janez, Zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga, Ljubljana 2006.
Klepec Peter, Zgodovinski časopis, 33/2007, 125-150.
Klepec Peter, Slavistična revija, 13/2007, 10-18.
Johnson DL, Edwards PJ, J. Indoeur. Sci, 112/2009, 33-52
Kotar Alenka, Prezelj B, Cimprič C, ..., ..., Arheološki Vestnik, 75/2010, 295-315.
Snoj Marko, Slovenski etimološki slovar, Modrijan, Ljublana 2007; Bezlaj F, Etimološki
slovar slovenskega jezika, Založba ZRC, Ljublana 2005.
Machek Václav, Etymologicky slovník jazyka českého, ČS akademie věd, Praha 1957.
Miklošič Fran, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Braumueller, Dunaj 1865.
Williams Monier, A Sanskrit-English dictionary, The Bhaktivedanta Book, Chennai-Indija
2002.
Kallman Peter, "McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts", McDonald’s Corporation,
http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
"Škrlat", Wikipedija, http://sl.wikipedia.org/wiki/Škrlat.
"Tuareg people", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Tuareg_people.
"Turški jeziki", Wikipedija, http://sl.wikipedia.org/wiki/Turški_jeziki.
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Povzetek
Ta prispevek je značilen primer kako sprva nameravana razlaga enega pojma, s temeljitim
raziskovanjem zaobjame še druge, sorodne ali soodvisne, z osnovnim pojmom povezane
besede. Tako so poleg etimološke raziskave besede červena, nastale še razlage…

