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Podlaga za vrednotenje 

Osebna bibliografija v COBIB.SI 

 

bibliografski zapis    katalog 

+ tip dela      bibliografija 

+ obvezna in dodatna polja  vrednotenje 
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Način vrednotenja določata 

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, 

ocenjevanja in spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti >>> 

Priloga 1: Bibliografska merila 

znanstvene in strokovne uspešnosti >>> 

 

Metodologija ocenjevanja prijav za 

razpise >>> 
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http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-2.asp


Osrednji specializirani 

informacijski centri >>> 

september 2003– 

obdobje 2015–2017 

 

Naravoslovje UL, NTF 

Tehnika   CTK  

Biotehnika  UL, BF  

Medicina   UL, MF, IBMI  

Družboslovje UL, FDV, ODKJG  

Humanistika  ZRC SAZU  
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http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/predstavitev.asp


Naloge OSIC-ev - 1  

Osrednji specializirani informacijski 

centri  

• ne določajo kategorij 

• ne računajo točk 

• ne vnašajo citatov 

• ne … 
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Naloge OSIC-ev - 2  

1. Metodološke osnove vodenja bibliografij 

raziskovalcev 

2. Preverjanje tipologije 

3. Organiziranje arbitraže 

4. Redigiranje bibliografskih zapisov s 

spremembo tipologije 

5. -  8. 

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/  
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http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/osic/


1. Metodološke osnove - 1 

Sodelovanje pri optimiranju 

metodoloških osnov vodenja bibliografij 

raziskovalcev  

• Tipologija … 

• Dodatna navodila … 

• COMARC/B Format 

• Seznami revij 

• Predlogi za Znanstvenoraziskovalni svet 

vede  
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1. Metodološke osnove - 2 

Tipologija dokumentov/del za vodenje 

bibliografij v sistemu COBISS >>> 

• Nov tip dela 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na 

konferenci (vabljeno predavanje) 
 

• Dopolnitev definicije 

Tip 1.03: Komentarji k člankom (kot pisma 

urednikom se lahko razvrstijo v 1.21 (Polemika, 

diskusijski prispevek) 
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http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf


1. Metodološke osnove - 3 
Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, 

ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne 

uspešnosti >>> 
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http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2013_12_13.pdf


1. Metodološke osnove - 4 

COMARC/B Format  

 

Polje za potrebe bibliografij: 
 

970b – Skupno število avtorjev 

970c – Število znakov 

970d – Način izida zbornika 

970e – Posebnosti v točkovanju 

970f  – Skupno število sodelavcev pri raziskavi 
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1. Metodološke osnove - 5 

Dopolnjevanje seznamov revij, ki so v bazah 

podatkov na seznamu 

Mednarodne bibliografske baze podatkov, 

ki se upoštevajo pri kategorizaciji 

znanstvenih publikacij >>> 

• do 2014 – članek se vrednoti ne glede na 

leto izida 

• od 2015 – članek se vrednoti, če je revija 

na seznamu za  leto izida 
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http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf


1. Metodološke osnove - 6 

Vključenost revij v MBP 

• Podatki o reviji pri založniku 

 

 

 

• Ulrichsweb 
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http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


1. Metodološke osnove - 7 

Seznami revij v bazah podatkov za 

družboslovje pri ponudnikih na strani  

http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije  

 

Bibliografske baze podatkov za 

kategorizacijo znanstvenih publikacij >>> 
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http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije
http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/bibliografije/bibliografske-baze-podatkov-za-kategorizacijo-publikacij


1. Metodološke osnove - 8 

Predlogi za Znanstvenoraziskovalni svet za 

družboslovje ARRS 

• dodatne baze podatkov 

• revije, ki se upoštevajo 

• mednarodne založbe 

• konferenčni zborniki 2.31  2.01 

 

Predlagatelji: avtorji, bibliografi, založniki  
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2. Preverjanje tipologije - 1 

Spremljanje in nadziranje ustreznosti 

razvrstitve bibliografskih enot 

raziskovalcev po veljavni tipologiji 

dokumentov/del za vodenje bibliografij v 

sistemu COBISS.SI 
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2. Preverjanje tipologije - 2 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1.02 Pregledni znanstveni članek 

1.03 Kratki znanstveni prispevek 
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2. Preverjanje tipologije - 3 

2.31 Zbornik recenziranih znanstvenih 

prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci 

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih 

prispevkov na domači konferenci  

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na 

konferenci (vabljeno predavanje) 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na 

konferenci 
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2. Preverjanje tipologije - 4 

2.01 Znanstvena monografija 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje 

v monografski publikaciji 
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2. Preverjanje tipologije - 5 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni 

ali video posnetek 

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali 

korpus 

2.22 Nova sorta 

2.24 Patent 
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2. Preverjanje tipologije - 6 

Verifikacija bibliografskih zapisov 

• pregled publikacije 

• zaklepanje podpolja 001t 

• dokazila o recenziji za tipa 2.31 in 2.32 

• prošnja za posredovanje publikacij 
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3. Organiziranje arbitraže 

Organiziranje arbitraže v primeru 

vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju 

z znanstveno-raziskovalnimi sveti ved) 

 

• Pritožbe na OSIC 

• Pritožbe na Znanstvenoraziskovalni svet 

vede 
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4. Redigiranje zapisov 

Redigiranje bibliografskih zapisov s 

spremembo tipologije v primeru 

nepravilnih razvrstitev bibliografskih 

enot: 

• Spreminjanje tipa dela 

• Dopolnjevanje zapisov  

• Popravljanje manjših napak 

• Opozarjanje bibliografov na napake 
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Vrednotenje je pravilno 

 
 če so bibliografski zapisi pravilni in 

 če je kategoriziranje pravilno*  

 

* Dopolnjeni seznami revij v bazah podatkov 

* in odobreni predlogi na ZSV 

 

Za bibliografijo in pravilno vrednotenje so 

soodgovorni avtorji in bibliografi. 
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