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Šolski center Rogaška Slatina  

vabi k aktivni udeležbi! 
 

POZIV ZA ODDAJO STROKOVNIH IN 

ZNANSTVENIH PRISPEVKOV za 

pripravo zbornika Naj živijo pravljice! 
Ob 100. obletnici rojstva Ele Peroci 

 

NAMEN  

→ Obeležiti 100. obletnico rojstva Ele Peroci, priznane slovenske pravljičarke, z zbornikom 
strokovnih in znanstvenih prispevkov o njenem življenju, delu, literarni zapuščini, pomenu in 
literarnem dosegu v Sloveniji in širše.  

→ Spodbuditi strokovnjake s področja literarne zgodovine, literarne teorije, otroške in 
mladinske književnosti, da na novo premislijo in ovrednotijo pravljico kot literarno vrsto in 
delo Perocijeve postavijo v širši kontekst časovnih, družbenih in geografskih parametrov.  

→ Spodbuditi pripovedovalce pravljic, knjižničarje, vzgojitelje in učitelje, da predstavijo svoje 
načine dela in izkušnje s tem, kako otroci 21. stoletja sprejemajo teme iz pravljic Perocijeve.  

KOMU JE ZBORNIK NAMENJEN?  

→ Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu pravljic Perocijeve v slovenski 

otroški in mladinski književnosti.  

→ Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu pravljice v razvoju otroka.  

→ Knjižničarjem, vzgojiteljem in učiteljem kot didaktični pripomoček pri strokovnem delu. 
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NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

Lektoriran prispevek oddajte na e-naslov naj-zivijo-pravljice@scrs.si najkasneje do 30. 11. 2022.  

ZGRADBA 

→ Naslov prispevka (pisava Calibri, velikost 16, krepko) 

→ Ime in priimek, polni naziv ustanove (pisava Calibri, velikost 12, krepko) 

→ Elektronski naslov (pisava Calibri, velikost 12) 

→ Povzetek prispevka in ključne besede (pisava Calibri, velikost 12) 
o Povzetek naj vsebuje glavne ugotovitve in sklep prispevka. Vsebuje naj do 200 besed, 

pisan naj bo v 1. osebi množine. V povzetku ne citiramo. 
o Navedemo do 5 ključnih besed, te naj bodo v slovenščini in angleščini.  

 
VSEBINA 

→ Znanstveni prispevek naj vsebuje teoretična izhodišča, metode, rezultate, zaključke.   

→ Strokovni prispevek naj vsebuje praktični prikaz obravnavanega področja v obliki študije 
primera. 

CITIRANJE IN NAVAJANJE MED BESEDILOM 

→ Po harvardskem načinu 
 
NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV NA KONCU PRISPEVKA 

→ Po harvardskem načinu 
 

OBLIKA 

→ Pisava Calibri, velikost besedila 12, razmik 1,15, obojestranska poravnava  

→ Slikovno gradivo naj bo vstavljeno v besedilo in ustrezno podnaslovljeno. Oddajte ga tudi v 

formatu jpg. Pomembno: Če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so otroci, vas 

prosimo, da ustrezno z zakonodajo s starši uredite dovoljenje za objavo v zborniku.  

Veselimo se vaših prispevkov in tega, da bomo z njimi opozorili na še vedno živo literarno zapuščino 
Ele Peroci in njeno mesto v slovenski in evropski književnosti.  

Uredništvo zbornika 

mailto:naj-zivijo-pravljice@scrs.si



