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Navodila sodelavcem
Rokopis znanstvenega ali strokovnega članka, ki ga avtor/ica pošlje na naslov Bogoslovnega vestnika, je besedilo, ki še ni bilo objavljeno drugod niti ni drugod v recenzijskem postopku. Rokopis je
treba poslati v pisni in v elektronski obliki. Elektronska oblika naj
obsega le osnovne programske definicije (urejevalnik besedila Word
s standardno obliko pisave brez dodatnih slogovnih določil). Pisna
oblika rokopisa naj ima velikost črk 12 pt (Times), razmik med vrsticami 1,5, opombe 10 pt.
Zaradi anonimnega recenzijskega postopka mora imeti vsak
rokopis prijavo oziroma spremni list, na katerem avtor/ica navede
svoje ime in priimek, naslov članka, svoje ključne biografske podatke
(akademski naziv, področje dela, poslovni naslov in/oziroma naslov,
na katerem prejema pošto, elektronski naslov itd.) in izjavo, da besedilo še ni bilo objavljeno in da še ni v recenzijskem postopku. Obrazec prijave je na spletni strani revije (http://www.teof.uni-lj.si/bv.
html). Na drugi strani, ki je prva stran besedila, pa naj navede samo
naslov članka brez imena avtorja.
Rokopis znanstvenega članka ima povzetek in ključne besede,
in sicer na posebni strani (listu). Povzetek naj obsega do 160 besed
oziroma do 800 znakov. Povzetek obsega natančno opredelitev teme
članka, metodologijo in zaključke.
Obseg rokopisa izvirnega znanstvenega članka naj praviloma ne
presega dolžine ene avtorske pole in pol (45.000 znakov); pregledni
članki in predhodne objave naj ne obsegajo več kot 30.000 znakov,
poročila ne več kot 15.000 znakov, ocene knjig ne več kot 10.000
znakov. Za obsežnejša besedila naj avtor dogovori z urednikom. Besedila daljša od 10.000 znakov morajo vsebovati podnaslove. Tabele
in slike morajo biti izpisane na posebnem listu papirja, v besedilu
članka mora biti označeno mesto, kam sodijo.
Naslov članka mora biti jasen, poveden in ne daljši od 100 znakov.
Na koncu članka pripravimo seznam referenc oz. literature.
Knjižna dela navajamo v obliki: Priimek, Ime. Letnica. Naslov. Kraj:
Založba. Npr.: Janžekovič, Janez. 1976. Krščanstvo in marksizem:
od polemike do razgovora. Celje: Mohorjeva družba. Članke iz revij navajamo v obliki: Priimek, Ime. Letnica. Naslov članka. Ime
publikacije letnik:prva-zadnja stran. Npr.: Krašovec, Jože. 1991. Filozofsko-teološki razlogi za odpuščanje. Bogoslovni vestnik 51:270-
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285. Pri referencah z interneta navedemo spletni naslov z datumom pridobitve dokumenta. Če je bil dokument objavljen v periodični publikaciji, to označimo za naslovom dokumenta. Priimek,
Ime. Letnica. Naslov. Ime publikacije, dan. mesec. URL (pridobljeno datum. mesec leto). Npr.: Rebula, Alojz. 2006. Rekatolizacija ali
recivilizacija? Družina, 7. aprila. http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/ (pridobljeno 16. oktobra 2006).
V besedilu navajamo citate po sistemu avtor-letnica. Priimek
avtorja, letnico izida citiranega dela in stran zapišemo za citatom
v obliki (priimek letnica, stran). Npr. (Janžekovič 1976, 12). Na isti
način navajamo tudi citate iz periodičnih publikacij in s spletnih
strani. Če sta avtorja dva, navedek zapišemo v obliki (Priimek in
Priimek letnica, stran). Npr. (Rode in Stres 1977, 33). Pri več kot
treh avtorjih uporabimo obliko (Priimek idr. letnica, stran) ali (Priimek et al. letnica, stran). Npr. (Lenzenweger et al. 1999, 51). Če
avtor dela ni naveden, namesto priimka uporabimo naslov, lahko tudi
skrajšanega, npr. (Devetdnevnica k časti milostne Matere Božje
1916, 5). Če priimek navedemo že v citatu, ga v navedku izpustimo
in navedemo samo letnico in stran. Npr.: »Kakor je zapisal Anton
Strle (1988, 67) [...]. Če v istem oklepaju navajamo več del, ločujemo eno od drugega s podpičji. Npr. (Pascal 1986, 16; Frankl 1993,
73). Če citiramo v istem odstavku isto delo, navedemo referenco
v celoti samo prvič, v nadaljevanju v oklepajih navedemo samo
številko strani. Okrajšave »Prim.« ne uporabljamo.
Po ustaljeni navadi v besedilu navajamo Sveto pismo, antične in
srednjeveške avtorje, koncilske in druge cerkvene dokumente, Zakonik cerkvenega prava (ZCP) in Katekizem katoliške Cerkve
(KKC) in druge dokumente, ki jih obravnavamo kot vire.
Natančnejša navodila za citiranje so na spletnem naslovu
http://www.teof.uni-lj.si/obrazci/citiranje.doc.
Uporaba kratic znanih časopisov, periodičnih publikacij, najbolj citiranih del, leksikonov in zbirk mora ustrezati mednarodnemu seznamu (splošni seznam: List of serial title word abbreviations, COBISS.SI-ID: 61626368, dostopen v NUK-u; za teologijo: Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, W. de Gruyter, Berlin 1992); kratice domačih del, zbirk in
leksikonov se uporabljajo, če so splošno znane in priznane, na primer »BV« za Bogoslovni vestnik. Kratice revij/časopisov so v ležeči pisavi (kurzivi), kratice zbornikov, leksikonov ali monografij so
v pokončni pisavi. Pravila glede prečrkovanja (transliteracije) iz
grščine in hebrejščine oziroma ustrezni fonti so dostopni v uredništvu.
Objave v Bogoslovnem vestniku se ne honorirajo. Uredništvo zavrnjenih rokopisov ne vrača.
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