IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning

SKUPNA NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV:
- O RAZISKOVALNIH IN STROKOVNIH PROJEKTIH
- O IZVEDENIH NATEČAJIH
- O IZVEDENIH DELAVNICAH
- O KONGRESIH IN DRUGIH AKTUALNIH ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH
DOGODKIH
- DODIPLOMSKA IN PODIPLOMSKA DELA
Vsak prispevek mora biti izviren in razumljiv kot samostojno besedilo.
Prispevku naj sledita kratka izvlečka v slovenščini in angleščini (Abstract).
Tuji avtorji pripravijo prispevek in izvleček/Abstract samo v angleškem jeziku.
Avtorji sami poskrbijo za lektorsko pravilnost besedila (lektoriranje) in, kjer je potrebno, tudi za
prevod v angleški jezik, pri čemer naj uredništvu posredujejo ime lektorja in/oz. prevajalca (imena ne
bodo objavljena).
V pomoč za pripravo posamezne vrste zgoraj navedenih prispevkov so na spletni strani revije
pripravljene samostojne predloge za vsako vrsto prispevka posebej.

Pomembni datumi
Najava o oddaji prispevka (velja samo za članke):
Oddaja prispevka:
Vrnjen komentar urednika (dopolnitve):
Dokončna oddaja prispevka:
Avtorjeva korektura poskusnega odtisa prispevka:
Izid elektronske oblike publikacije:

do 1. maj
do 20. junij
do 30. julija
do 10. september
do 10. oktober
do 30. oktober

Oblika in oddaja prispevkov
Prispevki morajo biti oddani uredništvu v digitalni obliki, in sicer besedila v formatu
zapisa Microsoft Word, slikovno gradivo v formatih .tiff, .jpg ali .eps.
Avtorji pošljejo prispevke uredništvu po elektronski pošti najkasneje do 31. marca
(revijaiu@fa.uni-lj.si).

Poimenovanje datotek
Poslana gradiva naj bodo označena z vrsto prispevka, priimkom prvega avtorja
ter zaporedno številko, če je datotek več.
vrsta prispevka_priimek_00.doc, vrsta prispevka_priimek_00.jpg …
npr. natecaj_Novak_01.doc, natecaj_Novak_01.jpg
Vsak prispevek naj obsega število znakov, kot je navedeno v predlogi za posamezen prispevek.
Vsebuje naj spodaj navedene elemente, ki pa se glede na vrsto prispevka lahko spreminjajo. Dopustno
je tudi dodajanje ali črtanje posameznih elementov, če je to za razumevanje prispevka pomembno.
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Okvirni elementi, ki naj jih vsebujejo opisi posameznih vrst prispevka:
Naslov:

napisan naj bo z velikimi tiskanimi črkami, dopolni se lahko s podnaslovom.
Podnaslov mora biti od glavnega naslova ločen tipografsko ali z ločilom
(dvopičjem). Naslov in morebitni podnaslov morata biti napisana v slovenskem in
angleškem jeziku.

Avtor(ji) prispevka:
navesti ime in priimek, akademske nazive, izobrazbo.
Soavtor(ji):

navesti ime in priimek, akademske nazive, izobrazbo.
Če so soavtorji študentje, se poimensko navajajo le v primeru, ko je v skupini
manj kot pet študentov (tudi univerza/fakulteta, vrsta študija, letnik), sicer se
navedejo samo univerza/fakulteta, vrsta študija, letnik.

Vodja projekta / avtor(ji) natečajne rešitve / vodja delavnice:
navesti ime in priimek, akademske nazive, izobrazbo.
Ostali sodelujoči: navesti posameznike (konzultante, civilno iniciativo, strokovnjake …) ali skupino.
Če so sodelujoči študentje, se poimensko navajajo le v primeru, ko je v skupini
manj kot pet študentov (tudi univerza/fakulteta, vrsta študija, letnik), sicer se
navedejo samo univerza/fakulteta, vrsta študija, letnik.
Naročnik(i):

navesti polno ime naročnika oz. naročnikov.

Organizator(ji): navesti polno ime organizatorja oz. organizatorjev dogodka.
Tip projekta:
Tip natečaja:
Tip delavnice:

primer: raziskovalni, strokovni … projekt.
primer: arhitekturni, urbanistični, planerski, slovenski / mednarodni.
primer: arhitekturna, urbanistično-arhitekturna, urbanistična, planerska … ,
slovenska / mednarodna.

Lokacija:

navesti lokacijo izvedbe natečaja, delavnice oz. srečanja.

Datumi:

navesti datum izvedbe dogodka oz. trajanje projekta / natečaja / delavnice.

Javna predstavitev / razstava:
navesti kraj in datum izvedbe dogodka (javne predstavitve, razstave rezultatov
natečajev oz. delavnic ...).
Spletna stran dogodka ali projekta:
navesti spletno stran projekta, če obstaja.
Dolžina prispevka:
- največ 4000 znakov s presledki za predstavitve PROJEKTOV,
- največ 1500 znakov s presledki za predstavitve NATEČAJEV, DELAVNIC, KONGRESOV in
drugih dogodkov.
Dolžina povzetka:
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- največ 500 znakov s presledki (NATEČAJI),
- največ 750 znakov s presledki (PROJEKTI, DELAVNICA).
Slikovno gradivo: 2 sliki po izboru pripravljavca prispevka. Slikovnega gradiva je glede na vsebino
lahko tudi več, vendar bo uporabljeno samo v obsegu, primernem za objavo na
dveh (2) straneh. Slikovno gradivo se pošlje v posebni prilogi oz. datoteki v
digitalni obliki.
Slike naj bodo širine 100 mm (največ 200 mm) in višine do 200 mm, ločljivosti
300 dpi (pri predvideni velikosti objave), shranjene v formatih TIFF ali JPG. V
prispevku mora biti označeno mesto vnosa slikovnega gradiva.
Bibliografski zapis:
za slovenske avtorje se vnese celoten zapis gradiva, ki je bil podlaga za pripravo prispevka, iz
sistema COBISS (če je gradivo vpisano v bazo COBISS). Tuji avtorji priložijo zapis iz druge
ustrezne bibliografske baze.
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