RAZPIS ZA OBJAVO ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA 2017–2018
V skladu s Pravilnikom o delovanju Tiskovne komisije ZIFF, ki ga je sprejel Senat FF na seji dne
18. 9. 2013, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (ZIFF) objavlja razpis za
objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2018.
I.
Znanstvenoraziskovalni izsledki in znanstveno delo raziskovalcev FF se s finančno pomočjo ZIFF
objavljajo na naslednji način:
A) V zbirki Razprave FF, v kateri izhajajo znanstvene monografije.
B) S sofinanciranjem natisa izsledkov in znanstvenega dela raziskovalcev FF v znanstvenih in
strokovnih revijah Znanstvene založbe FF.
C) S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri
Znanstveni založbi FF.
D) S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri
drugih/tujih založbah.

II.
Na razpisu lahko sodelujejo raziskovalci FF, ki svoja sredstva združujejo v Tiskovnem skladu ZIFF, in
sicer:
a) raziskovalci, ki so vsaj eno leto pred razpisom raziskovalna sredstva združevali na ZIFF;
b) raziskovalci po prekinitvi in izteku pogodb za raziskovalno delo, in sicer toliko časa, kolikor
so združevali sredstva, vendar največ 5 let;
c) upokojeni raziskovalci največ 5 let od upokojitve.
III.
Ob prijavi na razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela v knjižni zbirki Razprave FF (točka
I./A) mora vsak raziskovalec v skladu s priloženimi navodili predložiti:
– Izpolnjen obrazec za prijavo samostojne publikacije v zbirki Razprave FF (Obrazec ZIFF, TISK
1).
– Dokončno različico besedila v elektronski obliki (MS Word) na zgoščenki z vsemi
predvidenimi prilogami. Besedilo mora vsebovati ustrezen znanstveni aparat. Besedilo se lahko
lektorira naknadno (stroške lektoriranja besedila poravna ZIFF). Avtorji morajo dosledno
upoštevati navodila glede tehnične urejenosti besedila in načina citiranja.
– Dve recenziji besedila (Obrazec ZIFF, RECENZIJA).
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Obseg besedila za zbirko Razprave FF je načeloma omejen na največ 20 avtorskih pol. Ena avtorska
pola obsega 30.000 znakov (upoštevajo se tudi prostori med znaki – presledki). Tiskovna komisija bo
za zbirko Razprave FF krila stroške lektoriranja, grafičnega preloma in tiska. Stroške morebitnih
večjih sprememb (korektur) na razpisu oddanega besedila, ki nastanejo tekom založniškega procesa,
krije avtor sam. Za zbirko Razprave FF ne morejo kandidirati doktorske in magistrske disertacije. Te
lahko kandidirajo na točki C tega razpisa.
Honorarji se izplačujejo po veljavnem ceniku ZZFF, objavljenem na intranetu FF oz. skladno s sklepi
Tiskovne komisije ZIFF oz. Upravnega odbora FF.
Ob prijavi na razpis za sofinanciranje pod točko I./B, C, D mora vsak raziskovalec predložiti:
– Izpolnjen Obrazec ZIFF, TISK 2 za prijavo sofinanciranja natisa znanstvenih izsledkov in
znanstvenega dela raziskovalcev FF v znanstvenih in strokovnih revijah Znanstvene založbe
FF.
– Izpolnjen Obrazec ZIFF, TISK 3 za prijavo sofinanciranja natisa publikacij, pri katerih
sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri Znanstveni založbi FF.
– Izpolnjen Obrazec ZIFF, TISK 4 za prijavo sofinanciranja natisa publikacij, pri katerih
sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri drugih/tujih založbah. Sofinanciranje se izvede
izključno na podlagi sozaložniške ali soizdajateljske pogodbe z Znanstveno založbo FF.
Prijavitelji se obvezujejo, da bodo na poziv Znanstvene založbe FF sodelovali pri morebitni prijavi
prijavljene publikacije tudi na druge založniške razpise (JAK, MIZKŠ, ARRS …).
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE DO VKLJUČNO 30. septembra 2017. Prijave zbira Znanstvena
založba Filozofske fakultete (ZZFF) (soba 527). Prijavitelje naprošamo, da podpisano prijavo oddajo v
tiskani obliki in elektronski obliki (podpisi na obrazcih tu niso potrebni) pošljejo e-poštni naslov
znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom interesenti dobijo pri vodji Znanstvene založbe FF
dr. Matevžu Rudolfu (tel. 01/241 11 81, e-pošta znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si).
Razpis je objavljen na spletni strani Znanstvene založbe FF
(http://www.ff.unilj.si/knjige/Znanstvena_zalozba_FF/Razpisi/Aktualni_razpisi) in Znanstvenoraziskovalnemu inštitutu
(http://www.ff.uni-lj.si/raziskovanje/Aktualni_razpisi/Domaci_razpisi) dne 8. 6. 2017.
predsednica Tiskovne komisije ZIFF
doc. dr. Tanja Žigon
Ljubljana, 8. 6. 2017
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