Navodila avtorjem prispevkov biltena TRDOŽIV
Poslanstvo biltena je prispevati k povezovanju in sodelovanju slovenskih nevladnih organizacij, ki
delujejo na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev, prispevati k
razvoju terenske biologije v Sloveniji in dvigu znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjajo, prispevati
k boljšemu poznavanju slovenskega živalskega in rastlinskega sveta, prispevati k ohranjanju slovenske
narave in v pisni obliki dokumentirati ter ohranjati dogodke in zanimiva opazovanja, ki bi sicer izginili v
pozabo ali bi za vedno ostali neobjavljeni v terenskih beležnicah. Prostor namenjamo tudi študentom za
poljudno predstavitev svojih raziskovalnih del s področja biltena.
V Trdoživu objavljamo poljudnoznanstvene članke, ki obravnavajo teme s področja slovenske narave in
terenske biologije. V njem objavljamo najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških
društev in prinašamo zanimivosti ter novice iz sveta raziskav slovenske favne in flore. Prispevki so lahko
v obliki člankov, kratkih društvenih novic ali fotografij. Bilten v sestavi zajema tudi stalne rubrike (npr.
osrednja tema, določevalni ključ, osebna izkaznica, …), za katere se morajo avtorji vnaprej dogovoriti z
uredništvom.
Praviloma prispevkov s področja narave in terenske biologije izven Slovenije ne objavljamo.
Prispevke objavljamo v slovenskem jeziku.
Uredništvo uredi lekturo besedil. Prispevki niso recenzirani, člani uredništva pa jih sicer pregledajo in
avtorju podajo morebitne pripombe nanje. Uredništvo ima možnost zavrnitve prispevka.
TIPI PRISPEVKOV IN DOLŽINA BESEDIL
Krajši (enostranski) članki prispevki so dolgi do največ 4.300 znakov s presledki, spodbuja pa se
prispevke okoli 3.500 znakov s presledki.
Daljši (dvostranski) članki naj imajo do 8.000 znakov s presledki.
Društvene novice so kratki prispevki o delovanju društev in njihovih članov v dolžini praviloma do največ
850 znakov s presledki.
Osebne izkaznice so dolge 1.250–1.900 znakov s presledki. Opremljeno so z več slikovnim gradivom, ki
prikazuje različne razvoje stadije predstavljene vrste.
Predstavitev čtiv in spletnih strani naj ima med 2.200 in 3.000 znakov s presledki. Slikovno se prispevek
opremi z naslovnico čtiva in prikazom dela vsebine.
Intervju naj obsega 17.000–31.000 znakov s presledki.
Osrednja tema je v posamezni izdaji najdaljši članek, v dolžini 19.000–25.000 znakov s presledki, če ni
vnaprej dogovorjeno drugače.
Fotoživ je rubrika, kjer so predstavljene še v drugih publikacijah neobjavljene fotografije iz slovenske
narave.
Prispevkov izključno ali primarno o pticah ne objavljamo, saj za to področje že obstaja zanimiva in
vsebinsko pestra revija.

FORMAT IN OBLIKA PRISPEVKA
Članek je potrebno oddati v .docx, .doc ali .rtf formatu.
Naslov prispevka mora biti informativen, jasen in kratek. Naslovu naj sledijo celotna imena avtorjev
besedila (znanstvenih idr. nazivov ter inštitucij ne zapisujemo). Članek naj ima krajši uvod, ki bo v
biltenu natisnjen v krepkem tisku. Med odstavki naj bo prazna vrstica. Naslov prispevka in naslovi
posameznih poglavij naj bodo natisnjeni krepko. Daljši članek naj bo smiselno razdeljen na poglavja z
ustreznimi kratkimi podnaslovi.
Pri zapisu številk tisočice ločujemo s piko, izjema so letnice. Nazive objavljenih čtiv, zakonov ipd. pišemo
ležeče.
Latinska imena rodov in vrst so pisana ležeče. Kjer obstajajo slovenska imena vrst, se slednje venomer
zapiše, pri čemer se latinsko ime vrste zapiše v oklepaju. Slovenska imena vrst pišemo z malimi
začetnicami. Avtorjev in letnice opisa vrst ne zapisujemo.
Navajanje literature ni predvideno. Izjema sta citiranje slikovnega gradiva in v besedilu neposredna
omemba literature. Sprotne opombe niso predvidene.
SLIKOVNO IN DRUGO GRAFIČNO GRADIVO
Avtorji skupaj s poslanim besedilom ločeno pošljejo tudi slikovno in drugo grafično gradivo v izvirnih
datotekah (.tiff, .jpg, …). Fotografije morajo biti ustrezne kakovosti (300 dpi) in posnete v Sloveniji.
Tabele in grafične priloge posreduje avtor v .xlsx formatu (Microsoft Excel), lahko pa tudi še v
vektorskem formatu.
Slikovno in drugo grafično gradivo opremite s podnapisi. Praviloma se v besedilu ne označuje grafičnega
gradiva.
Po dogovoru avtorjem ponujamo možnost izdelave risb. Ob najavi smo pripravljeni avtorju pomagati pri
iskanju primernega slikovnega gradiva.
AVTORSKE PRAVICE IN HONORAR
Za avtorsko delo objavljeno v Trdoživu pripadajo vse moralne avtorske pravice avtorju. Materialne
avtorske pravice reproduciranja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico distribuiranja v Republiki
Sloveniji in tujini pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere in neomejene naklade ter vse
medije prenese izključno na izdajatelje.
Avtorji so za objavo slik, tabel in grafičnih prilog, za katere nimajo avtorskih pravic, dolžni pridobiti
dovoljenje za objavo pri nosilcih avtorskih pravic (izdajatelji ne prevzemajo pravic in dolžnosti, ki iz tega
izhajajo). Prav tako so avtorji dolžni poskrbeti za spoštovanje zasebnost pri morebitnih prizadetih osebah
objavljenih na tem gradivu.
Prispevki niso honorirani. Vsakemu avtorju pripada 1 tiskan izvod biltena, če ni že prejemnik Trdoživa
oz. če ni dogovorjeno drugače.
ROK IN NAČIN ODDAJE
Prispevke oddate na bilten.trdoziv@gmail.com ali posameznemu članu uredniškega odbora. Za poletno
številko zbiramo prispevke do 1. aprila, za zimsko pa do 1. oktobra.
Ob poslanemu prispevku posredujte še poštne naslove, na katere želite avtorji prejeti izvod biltena.

