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Beseda urednika,

Najbrž za bralce Naravoslovne solnice ni novost, da 
so tiskani mediji v krizi. To se pozna tudi na ožjih stro-
kovnih področjih, na primer časopisih in revijah, na-
menjenim učiteljem. Šolski razgledi kot edini stano-
vski časopis, v katerem so se lahko soočala mnenja o 
šoli in pouku, so prenehali izhajati. Vse težje obstajajo 
pri življenju druge strokovne revije, še tiskane na pa-
pirju, med njimi tudi Naravoslovna solnica. Zaradi 
vse manjšega števila bralcev in prehoda na digitalne 
izdaje je prihodnost precej negotova. Pa vendar, upa-
nje ostaja. Tudi za tiskane knjige so napovedovali po-
časno izumrtje, pa so se mnogi odločili, da raje vzame-
jo v roko knjigo, ki jo lahko spravijo v žep, položijo na 
nočno omarico ali stisnejo pod pazduho, zato tudi za 
tiskane revije še ostaja upanje. Poleg teh zunanjih oko-
liščin pa je seveda precej odvisno od vsebine, koliko bo 
revija brana. Veseli nas, da je prispevkov učiteljic in 
učiteljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev vse več in da so 
tudi vse bolj kakovostni. Večkrat dobim vprašanje, ka-
kšna so navodila za pisanje prispevkov. Nekaj splošnih 
navodil, ki jih lahko upoštevate, je tukaj. 

Primerna dolžina je okoli 2000 besed. Lahko opiše-
te eno učno enoto ali več povezanih učnih enot (šol-
skih ur) z določeno vsebino ali s ključnim pojmom. 
Besedilo naj vključuje cilje iz učnega načrta, pripo-
močke, uporabljene pre- in post-teste ter povezova-
nje z drugimi vsebinami in s predmeti, če je to mogo-
če. Potek pouka naj bo napisan dovolj podrobno, da 
omogoča ponovitev nekoga, ki ga bo vaš primer nav-
dušil. Besedilo naj dopolnjujejo fotografije dejavnosti 
in primeri izdelkov otrok. 

Katerakoli naravoslovna vsebina je primerna. Veseli-
li pa se bomo tudi drugačnih prispevkov, takih, ki po-
globljeno predstavljajo vaš pogled na pouk naravo-
slovja ali na posamezno naravoslovno vsebino. Zato 
ne omahujte, napišite in pošljite. Uredniki vam bodo 
pomagali vaš prispevek pripraviti za objavo.

 Odgovorni urednik: 
dr. Dušan Krnel

nagrada Prometej znanosti dr. Barbari Bajd

Dr. Barbara Bajd je za svoje obširno delo na področju določevalnih ključev, priročnikov in vodnikov, ki so namenjeni 
predvsem učencem, prejela nagrado Prometej znanosti. Nagrado podeljuje Slovenska znanstvena fundacija za popu-
larizacijo oziroma uspešno komunikacijo znanosti. Dr. Barbari Bajd, ki je tudi dolgoletna urednica Naravoslovne solni-
ce, iskreno čestitamo.

 Uredništvo Naravoslovne solnice

Revijo Naravoslovna solnica  v letih 2019 in 2020 sofinacira Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS).

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 7,20 €. Letna naročnina znaša 23,10 €. Plačuje se enkrat letno 
in sicer novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

Naslov uredništva, naročanje in oglaševanje:  
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5892 341, faks: 01/5892 233 (pripis: za dr. Dušan Krnel), e-pošta: dusan.krnel@pef.uni-lj.si, www.pef.uni-lj.si
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