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Uvodnik 

 

Osnovni namen revije je, da avtorji v člankih predstavijo svoje raziskave. S tem predstavijo 

tudi sebe. Še bolj pomembno pa je, da bralci na tak način izvedo nova spoznanja. Da pa je ta 

izmenjava znanja uspešna, mora biti revija poznana in prepoznavna. To lahko doseže samo s 

kakovostjo. 

 

V prvem letu izhajanja revija RUO ni bila nikjer indeksirana – ni se nahajala v nobeni bazi. 

Članki so bili dostopni preko spletne strani revije in preko Google učenjaka. Če v tem 

iskalniku vnesete npr. priimek avtorja, boste dobili zadetek. Če uporabljate za iskanje 

informaciji o avtorjih in revijah spletno aplikacijo Harzing, boste tudi v njej našli podatke o 

naši reviji in o člankih objavljenih v njej. 

 

V letošnjem letu smo uspeli uvrstiti revijo na seznam revij, ki niso vključene v mednarodne 

bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. To je 

pomemben korak naprej, saj tako avtorji dobijo več SICRIS točk za strokovne in znanstvene 

dosežke. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je revijo uvrstila tudi v Digitalno 

knjižnico Slovenije (dLib), tako da so sedaj članki dostopni tudi preko te baze člankov. 

 

Naslednji logični korak je, da revijo indeksiramo v kakšni mednarodni bibliografski bazi 

podatkov. To pa je mogoče samo, če revija doseže zahtevano raven kakovosti. Naša Fakulteta 

za organizacijske študije ta potencial vsekakor ima, samo izkoristiti ga je potrebno. 
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