Navajanje literature pri seminarskih nalogah in referatih
KNJIGE
KNJIGE z enim avtorjem

•

PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj izida: založba.
Primer:
HAWKING, Stephen. 2002. Vesolje v orehovi lupini. Tržič: Učila International.

KNJIGE z dvema ali tremi avtorji

•

Če imamo dva ali tri avtorje, vedno navedemo vse. Isto velja za več krajev ali založb, ostali elementi
bibliografskega opisa so enaki kot pri monografiji – en avtor.
PRIIMEK, Ime, in PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj izida: založba.
Primera:
HARALAMBOS, Michel, in HOLBORN, Martin. 1999. Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS.
ELLEY, Warwick B., GRADIŠAR, Ana, in LAPAJNE, Zdenko. 1995. Kako berejo učenci po svetu
in pri nas?: mednarodna raziskava o bralni pismenosti. Nova Gorica: Educa.

KNJIGE z več kot tremi avtorji

•

Če imamo več kot tri avtorje, postane prvi element navedbe naslov.
Naslov dela: podnaslov. Leto. Izdaja. Kraj izida: založba.
Primer:
Vodnik za šolskega knjižničarja v osnovni in srednji šoli ter v domovih za učence. 1999. Ljubljana:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

ČLANKI
•

ČLANKI v knjigah (navadno prispevki v zbornikih ali članki v enciklopedijah)

PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov prispevka: podnaslov. V: Naslov knjige: podnaslov. Kraj: založba, strani.

Primer:
KOMELJ, Milček. 1995. Postmodernizem. V: Enciklopedija Slovenije 9: Plo–Ps. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str. 170–173.

•

ČLANKI v serijskih publikacijah (torej v revijah in časopisih)

Pri člankih v serijskih publikacijah je pomembno, da poleg avtorja, leta izida, naslova članka, navedemo tudi
popolne podatke o časniku, reviji oz. periodični publikaciji.
PRIIMEK, Ime. Leto. Naslov članka. Naslov časnika oz. revije, datum, letnik, številka, strani.

Primera:
HLADNIK-MILHARČIČ, Ervin. 2003. V senci Winstona Churchilla. Delo, 20. nov., let. 45, št. 268, str. 4.
KOPČAVAR, Nina. 2003. Indijanci v perujskih mestih. Gea, okt., let. 13, št. 10, str. 29–31.

SPLETNI VIRI
PRIIMEK, Ime. Leto objave. Naslov: podnaslov. [Citirano datum; ura]. Dostopno na spletnem naslovu:

.. .. .. če avtorja ni moč razbrati in/ali uporabljaš podatke cele spletne strani:
Naslov strani, spletni naslov, datum dostopa.

Primera:
za besedilo
Peru. 2003. [Citirano 10. jan. 2005; 09:00]. Dostopno na spletnem naslovu:
<http://www.lonelyplanet.com/destinations/south_america/peru/>.

.. .. .. če avtorja ni moč razbrati in/ali uporabljaš podatke cele spletne strani:
Statistični urad RS, http://www.stat.si/, 15. 12. 2011.
za sliko
BURGER, Boštjan. 2001. Željnske jame [Citirano 10. jan. 2005; 12:46]. Dostopno na spletnem naslovu:
<http://www.burger.si/Jame/ZeljnskeJame/SlikaZeljnskeJame1.jpg>.

