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Uvodnik 

 

V tem uvodniku lahko zapišemo, da je Revija za univerzalno odličnost dosegla naslednji 

pomemben uspeh. Uvrščena je v DOAJ (Dirctory of Open Access Journals). To je 

mednarodna baza revij oz. člankov, ki trenutno vsebuje 9.930 revij in 1.514.124 člankov. V 

prejšnjem uvodniku smo že navedli, kako so naši članki dosegljivi, preko DOAJ pa so članki 

še bistveno lažje dosegljivi za celotno svetovno javnost. Namen revije je v objavljanju 

člankov v slovenskem jeziku, saj s tem pomembno prispevamo k razvoju slovenske strokovne 

terminologije. Namen pa je tudi, da objavljamo članke v angleškem jeziku, saj si s tem 

pridobimo bistveno širši krog bralcev. Za svetovno javnost so v prvi vrsti zanimivi znanstveni 

članki. Za avtorje, ki se bodo odločili v naši reviji objaviti članke v angleškem jeziku, je 

pomembno, da se preko DOAJ bistveno poveča citiranost njihovih člankov. Za revijo pa je 

vse to pomembno, saj imamo s tem bistveno večje možnosti za uvrstitev v mednarodne 

indeksirane baze člankov. 

 

Članki so dostopni na internetnem naslovu http://www.doaj.org/ 
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