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Ob izidu zadnje številke letnika 57 bi rada nekaj besed namenila navodilom za prispevke za objavo v naši reviji, posebej izvlečkom. V prejšnjih številkah revije Knjižnica so že bile objavljene raziskave o zgradbi izvlečkov, in sicer: s področja materialov
in tehnologij (Jamar in Šauperl, 2009), tehničnih znanosti (Jamar in Šauperl, 2013) in
s področja sociologije (Klasinc in Šauperl, 2006). Slednja je posebej zanimiva, ker se
dotika področja družboslovja, kamor bi lahko uvrstili tudi bibliotekarstvo in informacijsko znanost. Pri vseh treh raziskavah avtorji izhajajo iz standarda SIST ISO 214:1996
(ISO 214:1976) in ugotavljajo, da so določene specifike izvlečkov odvisne od znanstvenega področja.
Sam standard ISO 214 (1976) je precej splošen in priporoča, naj izvleček ne glede na
znanstveno področje zajema uvod, metode, rezultate in sklepe. Opredeljuje tudi tip izvlečkov, ki naj bi bili indikativni, informativni ali indikativno-informativni. Nikjer pa ne
navaja možnosti strukturiranega izvlečka. Prejšnje uredništvo revije Knjižnica je začelo
uveljavljati strukturirani izvleček po zgledu založniške hiše Emerald (http://www.emeraldinsight.com/index.htm), ki zajema: namen raziskave, uporabljeno metodologijo/
pristop, rezultate, omejitev raziskave (pri Emeraldu praktične posledice raziskave) in
izvirnost/uporabnost raziskave. Ravno zato v smo zadnjih dveh letih od avtorjev vse
pogosteje dobivali strukturirane izvlečke. Shema IMRAD (Introduction, Methodology,
Results and Discussion) (po slovensko UMRD – uvod, metoda, rezultati in diskusija ali
zaključki), ki je značilna za besedilo znanstvenega prispevka, se odraža tudi v strukturiranem izvlečku. Ko sva z glavno urednico prevzeli uredništvo revije, sva bili v dilemi,
ali pustiti izvlečke takšne, kot so jih pripravili avtorji, ali jih poenotiti. Pri poskusu poenotenja sva ugotovili, da bi morali upoštevati predvsem značilnosti različnih zvrsti
znanstvenih in strokovnih besedil, ki se odražajo v izvlečku.
Priročnik Ameriškega psihološkega združenja (Publication, 2010), po katerem se ravna
tudi naše uredništvo, daje natančnejša priporočila za objavo člankov na področju družbenih ved. V njem so tudi priporočila za pisanje različnih zvrsti prispevkov in njihovih
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izvlečkov (str. 25–27). Prispevki (in s tem tudi izvlečki) se delijo predvsem na:
• izvirne empirične raziskave
• teoretične raziskave
• metodološke raziskave
• študije primerov (case study)
• preglede literature.1
Priročnik APA ne predpisuje strukturiranih izvlečkov, ampak daje priporočila za oblikovanje njihove vsebine. Res, da je za bralca veliko lažje in bolj informativno, če ima pred
sabo strukturirani izvleček, nikoli pa nismo izrecno zahtevali strukturiranih izvlečkov.
V navodilih smo priporočali, naj izvlečki vsebujejo namen, zasnovo, metodologijo, pristop, analizo rezultatov, omejitve raziskave in uporabnost študije v praksi ter izvirnost
oziroma vrednost raziskave. Ni nujno, da so vsi omenjeni elementi v izvlečku, saj je
logično, da je vsebina izvlečka odvisna od tipa besedila. Ker je struktura prispevkov
in izvlečkov pomemben del znanstvenih in strokovnih objav, so v pripravi za letnik 58
tudi nova navodila v slovenskem in angleškem jeziku, ki bodo v pomoč avtorjem. Z
letom 2014 bomo začeli uvajati tudi z nov način oddaje prispevkov prek sistema Open
Journal Sistem.
V nadaljevanju še nekaj besed o vsebini te številke. Tokrat smo zbrali pet prispevkov z zelo različnih področij. Prvi zadeva šolske knjižnice. Zala Hrast, Ana Nestič in
prof. dr. Vlasta Zabukovec predstavljajo evalvacijo uvajanja posodobljenega kurikula
Knjižnično informacijsko znanje v desetih slovenskih gimnazijah. Namen analize je zagotovitev izvajanja kakovostnega učnega procesa na tem področju. Raziskava pa je še
posebej zanimiva z metodološkega vidika.
V prispevku mag. Maje Božič je pregled trendov zaposlovanja diplomantov bibliotekarstva v Sloveniji v zadnjih nekaj letih. Žal je tudi na tem področju prisotna recesija. Po
besedah mag. Božičeve število razpisanih študijskih mest in število novih diplomantov precej presegata število razpisanih delovnih mest za bibliotekarje. Ker pa je večina
knjižnic javnih ustanov, pri katerih je zaposlovanje trenutno omejeno, v kratkem žal ne
moremo pričakovati večjih sprememb.
Tretji prispevek opisuje zgodovino in pomen otroških knjig na Slovenskem. Dr. Anja
Dular v njem dokazuje, da so imeli slovenski otroci kljub skromnemu domačemu tisku
in produkciji knjig v preteklosti zelo pester izbor knjig iz evropskih središč.
V prispevku dr. Neže Zajc je predstavljena paleografska raziskava starocerkveno
1
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slovanskih rokopisov in tiskov od 9. do prve polovice 16. stoletja. Predmet raziskave
je Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in tiskov, ki jo hranimo v Narodni in univerzitetni knjižnici, ter drugi pisni spomeniki iz različnih evropskih knjižnic. Prispevek
obravnava starocerkvenoslovanske spomenike v širšem kontekstu razvoja slovanske
pismenosti ter dokazuje njihovo povezanost z zahodnimi vplivi.
Zadnji prispevek so slovenske bibliografije v letu 2012, ki jih je pripravil kolega Matjaž
Hočevar.
Želim vam prijetno branje!
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