KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA = KIZ
CITIRANJE, CITAT, POVZETEK, REFERENCA, BIBLIOGRAFSKI SKLIC

CITAT je dobesedno prevzemanje dela tujega besedila v naše besedilo.
POVZETEK je način, ko daljše dele besedila z našimi besedami povzamemo (z našimi besedami
zgoščeno izrazimo bistvo povzete snovi).
V obeh primerih pa je nujno, da navedemo BIBLIOGRAFSKI SKLIC (priimek avtorja, leto izdaje,
stran).

-------------------------------------------------------------------------------------"Referat je besedilo o določeni strokovni temi, podano ustno. Namenjen ni bralcu, ampak poslušalcu."
(Žagar, 1992, str. 149).

 [primer citata]

-------------------------------------------------------------------------------------Referat je lahko predavanje na strokovnem posvetu, v šoli pa je govorna vaja. Sestavi jo učenec in (z
referatom) nastopa pred sošolci in učiteljem. Gre za predstavitev neke teme, ki je za učence zanimiva,
ali pa za temo iz učne snovi (Žagar, 1992, str. 149).  [primer povzetka]

-------------------------------------------------------------------------------------(Žagar, 1992, str. 149).

 [bibliografski sklic]

-------------------------------------------------------------------------------------V KNJIGI PIŠE:

8. REFERAT
Referat je besedilo o določeni strokovni temi, podano ustno. Namenjen ni bralcu, ampak poslušalcu.
Za pozornost poslušalca se je treba potegovati s tehtno vsebino, pregledno urejenostjo gradiva in
ustreznim načinom podajanja.
Referatov je več vrst. To je krajše predavanje na strokovnem posvetu ali poročilo na zasedanju
uradne ustanove, v šoli pa je govorna vaja. Šolski referat sestavi kateri od učencev in z njim nastopi
pred sošolci in učiteljem. Tema je izbrana iz problematike, ki zanima učence ali pa iz učne snovi, ki se
obravnava v razredu. Ker je referat predstavitev določenega problema in vaja v nastopanju, je
povezan tako z diskusijo o temi kot z ovrednotenjem njegove vsebinske in govorne strani.
VIRI:
ŽAGAR, F. 1992. Šolske besedilne vrste. Maribor: Založba Obzorja.

Vse vire (knjige, časopisne članke, internetne strani ...), ki jih v nalogi uporabljamo in citiramo,
navedemo na koncu. Zapišemo pa naslov

VIRI.

Primeri navajanja literature (Bodi pozoren/-a na obliko pisave, velikost črk …)
A) MONOGRAFIJE (to so knjige):
-

če ima knjiga enega avtorja:
PRIIMEK, PRVA ČRKA IMENA. LETO IZIDA. Naslov knjige. Kraj izdaje: Založba. (Zbirka).
TAYLOR, B. 2002. Pajki. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Svet živali).

-

če ima knjiga dva avtorja:
PRIIMEK, PRVA ČRKA IMENA.,PRIIMEK, PRVA ČRKA IMENA. LETO IZIDA. Naslov knjige.
Kraj izdaje: Založba. (Zbirka).
KOCIJAN, G., ŠIMENC, S. 1993. Slovensko slovstvo skozi stoletja. Ljubljana: Mladinska
knjiga.

-

če ima knjiga tri ali več avtorjev:
NASLOV knjige. LETO IZIDA. Kraj izdaje: Založba. (Zbirka).
KRAJEVNI leksikon Slovenije. 1995. Ljubljana: DZS.

-

če je del knjige:
PRIIMEK, PRVA ČRKA IMENA. Leto izida. Naslov prispevka. V: NASLOV. Kraj:
Založba. Str. (Zbirka).

BEZIĆ, T. 2012. Razvijanje ustvarjalnosti v šoli. V: VZGOJNO-izobraževalno delo z
nadarjenimi učenci osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Str. 81.
B) ČLANKI V PERIODIKI (tj. revijah, časopisih):
PRIIMEK, PRVA ČRKA IMENA. LETO IZIDA. Naslov članka. V: Naslov revije, letnik, številka,
strani.
CORTESE, D. 2003. Peš od Soče do Sotle in Mure. V: Gea, let. 13, št. 5, str. 8-17.
(Opomba: let. 13 = letnik 13, št. 5 = številka revije 5)
C) ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE:
če je avtor znan:
PRIIMEK, PRVA ČRKA IMENA. LETO. Naslov. [online]. Pridobljeno datum s spletne strani:
navedemo naslov spletne strani.
PREŠEREN, F. 1996. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna. [online]. Pridobljeno 5. 10.
1998 s spletne strani: http://www.educa.ff.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/.
če avtor ni znan:
NASLOV. [online]. Pridobljeno datum s spletne strani: navedemo naslov spletne strani.
VERONIKA z malega gradu. [online]. Pridobljeno 20. 2. 2002 s spletne strani
http://www.geabios.com

