Uvodnik
Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci!
Pred nami je druga leto{nja {tevilka Geologije, ki jo sestavljata dva zvezka. Poleg redne
{tevilke smo izdali tudi monografijo Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije,
ki jo je napisal prof. dr. Bojan Ogorelec, dolgoletni glavni urednik na{e revije. To, da smo kot
dodatek h Geologiji prvi~ izdali samostojno monografijo, je ena od novosti, ki smo jih vpeljali
v zadnjih dveh letih. Poleg tega si je uredni{tvo mo~no prizadevalo, da bi na{a revija postala
vidnej{a in dostopnej{a v svetovnem spletu. Naredili smo nekaj pomembnih korakov, ki to
omogo~ajo. Poskrbeli smo, da je revija vklju~ena v register DOAJ (Directory of Open Access
Journals, http://www.doaj.org/), ki omogo~a takoj{nji prost dostop do celotnih ~lankov,
iskanje po avtorjih, klju~nih besedah ipd. V DOAJ je trenutno registriranih 7297 recenziranih
prosto dostopnih revij, od tega 31 slovenskih. Poleg tega smo uvedli tudi možnost prve objave
~lankov na svetovnem spletu pred izdajo zvezka, v katerem je ~lanek kon~no objavljen. S tem
smo mo~no skraj{ali ~as od sprejetja ~lanka do objave, kar je zelo spodbudno, v skladu s svetovnimi trendi in delovanjem uglednih revij.
V za~etku leto{njega leta je Geolo{ki zavod Slovenije postal ~lan mednarodnega za
ložni{kega združenja PILA (Publishers International Linking Association) in se pridružujemo najimenitnej{im založnikom (Elsevier Science, Oxford University Press). S tem se
je Geolo{ki zavod Slovenije kot založnik vklju~il tudi v sistem CrossRef, ki kot posrednik
mednarodnih znanstvenih založnikov omogo~a, da pridobijo DOI (identifikator digitalnega
objekta) za vsako publikacijo, ki jo izdajo. Tako smo pridobili možnost, da k svojim ~lankom pripi{emo DOI, s ~imer je vsak ~lanek enozna~no ozna~en in omogo~a trajno povezavo besedila do njegove lokacije na internetu ter enostavno spremljanje njegovega citiranja.
Še posebno je pomembno, da smo DOI pripisali vsem ~lankom v zadnjih dvanajstih letnikih.
Zdaj so dostopni v pdf obliki na internetnih straneh Geologije (http://www.geologija-revija.
si/default.aspx). V naslednjem letu bomo z oznako DOI opremili {e letnike do leta 1990.
S tem je mo~no pove~ana možnost spremljanja citiranja ~lankov iz Geologije. Zato prosimo
vse, ki citirate ~lanke iz na{e revije, da pri navedbi literature vedno na koncu navedenega
vira dodate tudi DOI uporabljenega ~lanka. Šele s tem bo omogo~eno lažje spremljanje citiranosti ~lankov in posledi~no tudi spremljanje citiranosti avtorjev, ki objavljajo v Geologiji.
Ker je pogosta citiranost eden od pogojev za vklju~itev revije v indeksiranje v bazi Science
Citation Index Expanded (Thomson Reuters), to pa je na{ dolgoro~ni cilj, je zelo pomembno,
da navajamo vire iz na{e revije dosledno, pravilno in tudi z navedbo DOI.
Poleg na{tetih novosti pa je seveda najpomembnej{a vsestranska kvaliteta ~lankov, ki jih
objavljamo. Leta 2010 smo uvedli temeljitej{i recenzentski postopek, tako da zdaj ~lanke,
objavljene v na{i reviji, recenzirata vsaj dva recenzenta. V reviji objavljamo tudi vedno ve~
~lankov z mejnih podro~ij geologije, torej s podro~ij, na katerih geolo{ko znanje pomaga pri
re{evanju raznovrstnih drugih naravoslovnih problemov. Revija Geologija ima tudi izobra
ževalni pomen: pisanje ~lankov približuje mlaj{im avtorjem, ki {ele za~enjajo svojo znanstveno pot. Te avtorje uredni{tvo spodbuja in jim pomaga pri objavah. Najve~ pa h kvaliteti revije
lahko prispevajo avtorji ~lankov, torej slovenskih geologi, s tem, da kvalitetno raziskujejo
in da izberejo Geologijo za revijo, v kateri želijo objaviti svoje delo. Samo tako bo Geologija
lahko zdržala v tekmi z drugimi revijami, ohranila svoj ugled ter uspe{no nadaljevala svoje že
skoraj {estdesetletno delovanje.
Vsem, ki sodelujete pri delu Geologije kot bralci, avtorji, recenzenti, ~lani uredni{kega
odbora ter {e posebno Ireni Trebu{ak in tehni~ni urednici Bernardi Bole se za prizadevanje in
dobro sodelovanje zahvaljujem in želim uspe{no 2012.
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