UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PUBLIKACIJ
ZA LETO 2018/2019
Cilj razpisa je podpiranje izdaje knjig in drugih publikacij, ki na aktualen in strokovno oziroma
znanstveno relevanten način obravnavajo problematiko s področij arhitekture, urbanizma in kulturne
dediščine kot sooblikovalke bivalnega okolja.

1. OSNOVNA RAZPISNA PODROČJA
Na razpis se lahko prijavijo dela, ki sodijo v eno od knjižnih zbirk Fakultete za arhitekturo
Univerza v Ljubljani (glej Navodila), in druga dela, ki obravnavajo problematiko arhitekture,
urbanizma in kulturne dediščine.
2. IZBOR
O izboru publikacij, ki bodo sofinancirane, odloča Svet za založništvo. Če je delo prijavljeno na
razpis v okviru ene od knjižnih zbirk, Svet za založništvo sprejme odločitev o sofinanciranju na
podlagi izbora, ki ga naredi uredništvo posamezne zbirke.
V primeru večjega števila prijav bodo imele prednost pri sofinanciranju publikacije, ki po
vsebini in zasnovi sodijo v eno od knjižnih zbirk UL FA.
3. FINANCIRANJE
Iz sredstev predvidenih za založniško dejavnost UL FA se krije del stroškov za izdajo
posamezne publikacije, ki lahko vključujejo stroške lekture, prevoda, grafičnega oblikovanja
in/ali tiska. Avtorski honorarji niso predvideni. Višina sredstev za sofinanciranje posamezne
publikacije bo določena glede na razpoložljiva letna finančna sredstva založniške dejavnosti
UL FA in glede na število odobrenih prijav. Prijavitelj je dolžan zagotoviti del finančnih
sredstev iz drugih virov.
4. NAVODILA ZA PRIJAVO
A. KNJIŽNA ZBIRKA PREMISLEKI
Zbirka je namenjena objavam izvirnih znanstvenih in strokovnih besedil s področij
arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke bivalnega okolja, ki
sistematično in poglobljeno obravnavajo probleme, odprta vprašanja ali posamezna dela, ki
so teoretično in/ali praktično relevantna za navedena področja. Namen zbirke je spodbujanje
in razvijanje znanstvene, strokovne in tudi širše družbene razprave o arhitekturi, urbanizmu
in načrtovanju prostora, prav tako tudi poglabljanju razumevanja vloge in pomena
arhitekture v širši javnosti.
Zbirka Premisleki ni namenjena objavam zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah,
kongresih, simpozijih in kolokvijih.
Priporočljiva omejitev obsega besedila za zbirko Premisleki je do 20 avtorskih pol. Ena
avtorska pola obsega 30.000 znakov (upoštevajo se tudi prostori med znaki – presledki).
Ob prijavi na razpis za objavo dela v knjižni zbirki Premisleki mora vsak avtor/avtorica v
skladu s priloženimi navodili predložiti:

-

Izpolnjen obrazec za prijavo publikacije v zbirki Premisleki v natisnjeni in elektronski
obliki (obrazec Prijava).
Dokončno (nelektorirano) različico besedila v elektronski obliki (MS Word) na USBključku z vsemi predvidenimi prilogami.
Dve recenziji besedila, če gre za znanstveno monografijo (obrazec Recenzija).
Besedilo mora vsebovati ustrezen znanstveni aparat in mora biti ustrezno tehnično
urejeno (citiranje, navedba literature itd.). Besedilo se lahko lektorira naknadno. Za vse
grafične priloge morajo biti rešena vprašanja avtorskih pravic. Recenzent mora
izpolnjevati zahtevane pogoje (glej Navodila).

B. KNJIŽNA ZBIRKA DIALOGI
Zbirka Dialogi je namenjena krajšim študijam in zapisom o arhitekturi, urbanizmu in tudi
umetnosti, kolikor se ta dotika vprašanj prostora in prebivanja. Namen zbirke je sprožanje
premisleka in odpiranje dialoga o odprtih problemih sodobne arhitekture in urbanizma.
Vključuje različne vrste krajših besedil, od zapisov predavanj, intervjujev do avtorskih in
kritičnih esejev. Vsaka knjiga vsebuje spremno besedo urednika/urednice, v kateri je
predstavljena problematika knjige.
Zbirka Dialogi ni namenjena objavam zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah,
kongresih, simpozijih in kolokvijih.
Priporočljiva omejitev obsega besedila za zbirko Dialogi je do pet avtorskih pol. Ena avtorska
pola obsega 30.000 znakov (upoštevajo se tudi prostori med znaki – presledki).
Ob prijavi na razpis za objavo dela v knjižni zbirki Dialogi mora vsak avtor/avtorica v skladu s
priloženimi navodili predložiti:
- Izpolnjen obrazec za prijavo publikacije v zbirki Dialogi v natisnjeni in elektronski obliki
(obrazec Prijava).
- Dokončno različico besedila v elektronski obliki (MS Word) na USB-ključku z vsemi
predvidenimi prilogami.
- Besedilo mora biti ustrezno tehnično urejeno (citiranje, navedba literature itd.). Besedilo
se lahko lektorira naknadno. Za vse grafične priloge morajo biti rešena vprašanja
avtorskih pravic (glej Navodila).
C. KNJIŽNA ZBIRKA GRADIVA
Zbirka je namenjena objavam, ki so po svoji vsebini, metodologiji in uporabnosti strokovna
učna gradiva na področjih arhitekture in urbanizma. Zbirka združuje univerzitetne učbenike,
zbirke vaj in berila, ki študentke in študente celovito in sistematično uvajajo v ključna
področja našetih strok in njunih metodologij. Namen zbirke je prenos strokovne vednosti v
študijski proces.
Prijavljene publikacije morajo biti predvidene kot študijska literatura oziroma predpisano
učno gradivo za predmete, ki so vključeni v veljavne študijske programe na UL FA.
Na razpis se lahko prijavijo univerzitetni učbeniki, zbirke vaj/delovni zvezki in berila. Za
podrobnejšo opredelitev glej dokument Navodila.
V zbirko Gradiva ne sodijo znanstvene monografije, slovarji, glosarji, magisteriji in doktorske
disertacije.

Ob prijavi na razpis za objavo dela v knjižni zbirki Gradiva mora vsak avtor/avtorica v skladu s
priloženimi navodili predložiti:
- Izpolnjen obrazec za prijavo publikacije v zbirki Gradiva v natisnjeni in elektronski obliki
(obrazec Prijava).
- Dokončno (nelektorirano) različico besedila v elektronski obliki (MS Word) na USBključku z vsemi predvidenimi prilogami.
- Dve recenziji besedila, če gre za univerzitetni učbenik (obrazec Recenzija).
- Avtorji morajo dosledno upoštevati navodila glede tehnične urejenosti besedila in način
citiranja (glej Navodila, posebej sekcija Učbeniki/Gradiva). Besedilo se lahko lektorira
naknadno. Za vse grafične priloge morajo biti rešena vprašanja avtorskih pravic.
D. DRUGE PUBLIKACIJE
Ob prijavi na razpis za objavo publikacij, ki ne sodijo v nobeno od zgoraj naštetih knjižnih
zbirk, mora vsak avtor/avtorica v skladu s priloženimi navodili predložiti:
- Izpolnjen obrazec za prijavo publikacije v natisnjeni in elektronski obliki (obrazec Prijava).
- Dokončno (nelektorirano) različico besedila v elektronski obliki (MS Word) na USBključku z vsemi predvidenimi prilogami.
- Avtorji morajo dosledno upoštevati navodila glede tehnične urejenosti besedila (glej
Navodila). Če gre za znanstveno monografijo, mora delo vsebovati ustrezen znanstveni
aparat. Besedilo se lahko lektorira naknadno. Za vse grafične priloge morajo biti rešena
vprašanja avtorskih pravic.
5. Na podlagi razpisa se ne financira:
- ponatisov doktorskih in magistrskih del,
- končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav.
6. Prijavitelji
- se obvezujejo, da bodo na poziv Sveta za založništvo UL FA s prijavljenimi projekti
sodelovali pri morebitni prijavi prijavljene publikacije tudi na druge razpise (MIZŠ, ARRS
…),
- se obvezujejo, da bodo najkasneje en mesec po izdaji publikacije predali Svetu za
založništvo UL FA Poročilo, ki vsebuje: (1) osnovne podatke o publikaciji (naslov, avtor,
sodelujoči izdajatelj, založba, naklada, leto in kraj izdaje), (2) kratek povzetek vsebine
publikacije, (3) finančno poročilo (preglednica s podatki o porabi finančnih sredstev in
virih financiranja), (4) zaris časovne izvedbe publikacije, (5) kratko poročilo o
promocijskih aktivnostih (obrazec je dostopen na spletni strani)
- soglašajo, da je njihova publikacija lahko, če založništvo zbirke tako določi, označena z
načelom odprtega dostopa, objavljena z licenco Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International (CC_BY-SA 4.0) (priznanje avtorstva in deljenje pod istimi
pogoji).
7. Zadnji rok za prijavo je do vključno 1.2.2019.
8. Prijave zbira UL FA, Svet za založništvo.
Gradivo prijavitelji pošljejo ali oddajo osebno na spodaj navedeni naslov. (Elektronsko
različico prijavnega obrazca prijavitelji shranijo na USB-ključek poleg besedila in prilog. Podpis
tu ni potreben.)
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