CITIRANJE VIROV
ISO STANDARDI

ZAKAJ CITIRATI?
Da bralca usmerimo k virom, ki bi mu podali več informacij, povezanih z obravnavano
temo. In predvsem zato, da priznamo avtorstvo nekomu drugemu. Če tega ne storimo,
je naše delo plagiat, kar Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kot:
»kar je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno, prikazano kot lastno […]» (SSKJ,
1995, str. 847) Temu pravimo tudi intelektualna kraja. (Povz. po Kostanjevec, 2008, str.
29)

1. NAČIN CITIRANJA
Citiranje:
»Sreča je zanesljiv blagoslov, ki samo čaka na naš dotik.« (Shea, 2007, str. 116)
V poglavju Viri pa zapišemo:
SHEA, Shawn Christopher. 2007. Sreča je. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka
Ogledalo). ISBN 978-86-11-17591-1.

2. NAČIN CITIRANJA
Citiranje:
Shea (2007, str. 116) pravi, da je »sreča zanesljiv blagoslov, ki samo čaka na naš
dotik«.
V poglavju Viri pa zapišemo:
SHEA, Shawn Christopher. 2007. Sreča je. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka
Ogledalo). ISBN 978-86-11-17591-1.

POSEBNOSTI:

 2 avtorja citata: vselej navedemo oba avtorja, med priimka pa vstavimo veznik
in. (Kovač in Peternel, 2009, 56).

 3 avtorji do vključno 5: prvič navedemo vse avtorje, pred zadnjim dodamo

veznik in, naslednjič pa po prvem avtorju uporabimo okrajšavo idr. 1.
(Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman in Rock, 1994, 150) 2.(Wasserstein idr.,
1994, 150).

 6 ali več avtorjev: vsakič citiramo (tudi ob prvem navajanju) le prvega avtorja
in dodamo idr. (Toporišič idr., 1995, 23)

CITIRANJE S SPLETA
citiranje:
»Strojno učenje (angleško machine learning, nemško Maschinelles Lernen) pomeni
pridobivanje znanja na podlagi izkušenj. Ne gre za učenje na pamet, ampak za iskanje
pravil v učnih podatkih. Tako lahko dobimo odgovor tudi na vprašanje, ki ni sodelovalo
pri učenju. Dva najbolj znana predstavnika strojnega učenja sta nevronske mreže in
skriti model Markova.« (http://sl.wikipedia.org/wiki/Strojno_u%C4%8Denje)
V poglavju Viri pa zapišemo:
Strojno učenje [online]. 2009. Wikipedia, the free encyclopedia. [Citirano 25. jul. 2009;
23:34]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://sl.wikipedia.org/wiki/Strojno_u
%C4%8Denje>.

CITIRANJE ČLANKOV IZ ELEKTRONSKIH SERIJSKIH PUBLIKACIJ
citiranje:
»Lučka, ki je lani praznovala petdeseti rojstni dan in je nastala, ko so Ljubljanske
mlekarne še edine v tedanji Jugoslaviji proizvajale sladoled, je imela sprva le okus
vanilje in je bila, ker s 70 mililitri sodi med drobne sladolede, namenjena otrokom, a se
je kmalu izkazalo, da je ravno pravšnje velikosti tudi za odrasle, ki imajo radi količinsko
»skromnejše« priboljške.« (Pivk, 2009)
V poglavju Viri pa zapišemo:
PIVK, Mavric. 2009. Mali raj za velike ljubitelje sladoleda. Delo [online]. 1996 –
Ljubljana: Delo, d.d., časopisna hiša. [Citirano 26. jul. 2009; 12:57]. Dostopno na
spletnem naslovu: <http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo>. ISSN 0350-7521.

