
    
 

 

Razpis za objavo prispevkov v 20. zvezku Glasbeno-pedagoškega zbornika 

Akademije za glasbo v Ljubljani 
 The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana 

 

 

Uredništvo Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani (The Journal of 

Music Education of the Academy of Music in Ljubljana ) objavlja razpis za objavo prispevkov 

v 20. zvezku znanstvene periodične publikacije s področja glasbene pedagogike in z njo 

povezanih ved. 

Avtorje vabimo, da lektorirane prispevke (vključno z lektoriranim izvlečkom v angleščini) 

pošljejo na e-naslov urednice Branke Rotar Pance (branka.rotar-pance@ag.uni-lj.si ali pa 

brankarotar@gmail.com ) do 12. maja 2014. 

 

Navodila avtorjem 

Prispevek pošljite v elektronski obliki, ki omogoča urejanje (Wordov dokument *.doc ali 

*.docx). Vsi prispevki bodo anonimno recenzirani, zato naj avtorji ne navajajo svojih 

priimkov in imen na vsaki strani prispevka. Na osnovi slepo narejenih recenzij se uredništvo 

odloči o objavi prispevka in o tem v roku enega meseca po izteku prijavnega roka obvesti 

avtorja poslanega prispevka. 

V postopku priprave izdaje zvezka opravi prvo korekturo računalniško prelomljenega besedila 

avtor posameznega prispevka.  

 

Osnovni podatki o avtorju morajo biti zapisani v posebni spremljajoči datoteki in sicer: 

- ime in priimek avtorja  

- ustanova, na kateri je zaposlen oz. na kateri deluje 

- naslov prispevka  

- klasifikacija prispevka, pri čemer se upošteva sistem COBISS (izvirni znanstveni 

članek, pregledni znanstveni članek, kratki znanstveni prispevek…) 

- kratka izjava, da predloženo besedilo še ni bilo objavljeno v drugih publikacijah 

- izjava, da je besedilo lektorirano 

- zaradi morebitnih stikov uredništva z avtorjem naj bo zapisana telefonska številka na 

kateri je dosegljiv. 

 

Znanstveni članki in kratki znanstveni prispevki so lahko v slovenskem, angleškem ali  

nemškem jeziku. Jezik recenzije določi urednik. 

Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo 

v Ljubljani 

The Journal of Music Education of the Academy of 

Music in Ljubljana 

objavlja znanstvene  članke, ocene znanstvenih 

monografij ter povzetke doktorskih disertacij s 

področja glasbene pedagogike in z njo povezanih 

sorodnih znanstvenih disciplin: glasbene teorije, 

muzikologije, estetike. Indeksiran je v 

mednarodnih podatkovnih bazah Abstracts of 

Music Literature (RILM), ProQuest in EBSCO. 
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Svetovani obseg prispevkov je: 

- za znanstvene prispevke 16.000 do 60.000 znakov 

- za krajše znanstvene prispevke od 8000 do16000 znakov 

- za povzetke doktorskih disertacij od  3000 do 6000 znakov. 

 

 

Znanstveni in strokovni prispevki morajo biti oblikovani po naslednjih pravilih: 

Naslov prispevka (ne sme biti daljši od dveh vrstic) 

Izvleček (v slovenščini) – v obsegu 10 vrstic 

Ključne besede (v slovenščini)– v obsegu največ dveh vrstic 
 

Sledijo temeljni podatki v angleščini: 

Title 

Abstract – text  

Key words:  

 

Angleškemu prevodu sledi prispevek z naslovi in podnaslovi, ki je napisan skladno s 

standardi znanstvenih prispevkov na področju vede, na katero se nanaša delo. 

 

Dodatni tehnični napotki 

Pisava: Izbrana pisava je Times New Roman. Naslov članka, je zapisan z veliki črkami s 

pisavo 14 pt krepko (poudarjeno). Ostali naslovi in podnaslovi (poudarjeno) ter besedilo so 

pisani s pisavo 12 pt, medvrstični razmik je 1,5. 

Strani ne številčite. 

 

Tabele, grafikoni, slike  
Tabele, grafikoni, slike in drugi grafični prikazi naj bodo oštevilčeni ter uvrščeni v prispevek 

v črno-beli tehniki in naj ne segajo iz okvira besedila.  

Primer označevanja: 

Razpredelnica/Tabela/Graf/Slika 1: Naslov. 

Napišemo NAD slikovno gradivo. 

 

Navajanje literature 

Uporabljena literatura in viri so navedeni po abecednem redu priimkov avtorjev ali naslovov 

dokumentov. 

 

 Primera za navajanje monografij in poglavij v monografijah: 

 

Denac, Olga (2010): Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Ljubljana: 

Debora.  

 

Rotar Pance, Branka (2012): Slovenian music education between tradition and challenges. 

Denac, Olga (ur.): New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and 

literature). New York: Nova Science Publishers, 1-16. 

 

 Primera za navajanje prispevkov, objavljenih v periodičnih publikacijah in zbornikih: 

 

Zadnik, K. (2011): Razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri 8-letnih učencih v glasbeni 

šoli. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 16, str. 19-41.  



 

Borota, B. (2010): Raziskava o pevskem repertoarju v vrtcu, v oddelkih otrok prvega 

starostnega obdobja. Glasba v šoli in vrtcu, let. 15, št. 2, str. 6-14.  

 

 navedeni naslovi s svetovnega spleta morajo imeti na koncu pripisan datum avtorjeve 

uporabe spleta. Primer: 

 

Holcar Brunauer, A. (2012): Spodbujanje metakognitivnih procesov. Nolimal, F. (ur.) 

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja : zbornik 

povzetkov strokovnega posveta, Rogla, 28. in 29. avgust 2012. Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo, str. 141-142. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-posvet-BP-Rogla2012.pdf  (16.6.2013) 

 

Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (2007) 

http://www.sgtsizola.si/cms/images/stories/dokumenti/koncept_dela_z_nadarjenimi_v_S.pdf  

(8.12.2012). 

 

 

 

Ljubljana, 9.4.2014      urednica 

dr. Branka Rotar Pance, l.r.  
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