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Od leta 1945 do 1996 so bile bio-biliografije zaposlenih na UL objavljene v petih 

knjigah.

Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in sodelavcev (1957-1999)

[Knj. 1] / [bibliografski urednik Janez Logar]. - 1957 (v Murski Soboti : Pomurska tiskarna). - 429 str. -

1.500 izv.

Knj. 2: 1956-1966 / [bibliografski urednik Janez Logar]. - 1969 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). -

684 str. - 1.500 izv.

Knj. 3: 1966-1976, Del 1 / [bibliografski urednik Jože Kokole]. - 1979 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 636 

str. - 2.000 izv.

Knj. 3: 1966-1976, Del 2 / [bibliografski urednik Jože Kokole]. - 1981 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - Str. 

647-1412. - 2.000 izv.

Knj. 4: 1977-1986, Del 1 / [glavni urednik Anton Ramovš]. - 1995 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 1027 

str. - 1.000 izv.

Knj. 4: 1977-1986, Del 2 / [glavni urednik Anton Ramovš]. - 1995 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - Str. 

1035-2036. - 1.000 izv.

Knj. 5: 1987-1996, Del 1 / [glavni urednik Branko Stanovnik]. - 1997 (v Ljubljani : Dan). - 1107 str. - 700 

izv.

Knj. 5: 1987-1996, Del 2 / [glavni urednik Branko Stanovnik]. - 1998 (v Ljubljani : Dan). - Str. 1117-1979. 

- 700 izv.

Knj. 5: 1987-1996, Del 3 / [glavni urednik Branko Stanovnik]. - 1999 (v Ljubljani : Optima). - Str. 1987-

2930. - 700 izv.



Zadnjih dvajset let pa osebne bibliografije raziskovalcev nastajajo s 

pomočjo sistema COBISS, ki je na eni strani ostal knjižnični katalog 

(slovenski vzajemni knjižnični  katalog), na drugi strani pa zapisi za 

zaposlene na UL služijo tudi pri oblikovanju oz. vodenju  bibliografij 

raziskovalcev.



Kako so se te nove naloge lotevali 

na posameznih članicah UL?

Različno, a v večini primerov so to 

dejavnost  kot novo delovno nalogo 

prevzeli bibliotekarji, ki v roke niso 

prejeli nobenega »novega ISBD-ja za 

vodenje bibliografij«, le dobro so 

morali biti »podkovani« v katalogizaciji 

tako monografij, serijskih publikacij in 

neknjižnega gradiva.



Tiskanim publikacijam so se v zadnjem 

desetletju pridružila še izvedena dela in 

različne oblike elektronskih publikacij.



In tako raziskovalci, na tnalu med 

univerzo in projekti ter pravilniki ARRS, 

kot bibliotekarji-bibliografi na nakovalu 

med raziskovalci in pravili, vijugamo 

med količki, med Scilo in Karibdo, med 

katalogizacijskimi pravili in golo 

resničnostjo ter vprašanji raziskovalcev, 

kot so:



• koliko točk mi bo prineslo predavanje na tuji univerzi, 

• koliko vabljeni nastop in koliko le nastop z referatom na 

domači ali mednarodni konferenci, 

• kje lahko najdem seznam ustreznih znanstvenih revij, v 

katerih bi rad objavil svoj prispevek, 

• kje lahko poiščem bibliografske baze, ki so pomembne za 

mojo stroko, področje,

• v kateri bibliografski bazi lahko najdem ustrezno revijo

• in ne nazadnje: zakaj moram objaviti svoj prispevek v 

angleščini, čeprav  razprava govori o  slovenskem glagolu 

in je namenjena predvsem slovenistom? 



Bibliotekar v vlogi bibliografa mora raziskovalcu odgovoriti/odgovarjati  

na zastavljena vprašanja. 

Seznaniti ga mora z dokumenti, ki bi jih moral le- ta že poznati, 

predvsem z zadnjo verzijo Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 

ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti -

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp, 

ki na koncu besedila ponuja tudi dve prilogi, od katerih je pomembna 

predvsem prva,  Bibliografska merila znanstvene uspešnosti, 

usmerjati pa ga mora tudi na sezname mednarodnih 

bibliografskih baz podatkov -

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf in 

na datoteko revij, ki niso uvrščene v mednarodne bibliografske baze, 

ampak jih (zaradi objav raziskovalcev in na njihovo željo) ARRS 

upošteva pri kategorizaciji znanstvenih publikacij -

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf.

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf


In ko je urejena bibliografija, ki jo raziskovalec 

lahko uporabi za prijavo na projekte ali končna 

poročila o opravljenem delu na projektu, mora isti 

raziskovalec, ko je to potrebno, oddati tudi 

ustrezno bibliografijo za habilitacijo. 

Spet se ponovi podobna zgodba kot pri projektih, 

s tem da je vrednotenje njegovih del, ki so že 

urejena po tipologiji ARRS, postavljeno na glavo, saj 

v akademskem okolju univerze veljajo drugačna 

merila oz. vrednotenje.



Bibliotekarji-bibliografi smo v 

oblikovanje bibliografij vpleteni 

posredno, saj le popisujemo 

dokumente, izvedena dela ali 

elektronske publikacije, ki jih 

raziskovalci objavljajo v tiskanih ali 

drugih medijih. 



Izobraževanje 

Pravega izobraževanja za odgovorno vodenje 

bibliografij raziskovalcev ni in mlajši kolegi, ki 

se vključujejo v to delo, imajo kar nekaj težav 

in poteče kar nekaj časa, da se seznanijo z 

veljavnimi akti in metodologijo in prevzamejo 

načine, kako se lotevati določenih problemov 

pri oblikovanju zapisov za bibliografije 

raziskovalcev.



NUK 

Katalogizacija sestavnih delov (člankov)

IZUM

Od leta 2011 tudi na pobudo DS za bibliografije 

OHK FF organizira IZUM enodnevne delavnice 

Bibliografije raziskovalcev v sistemu 

COBISS.SI – vprašanja iz prakse. 



Bibliotekarji na FF s svojim bibliografskim delom 

pokrivamo široko paleto področij humanistike in 

družboslovja, sledimo napotkom obeh 

izobraževalnih inštitucij (NUK in IZUM) in 

novostim ARRS. DS za bibliografije koordinira to 

delo, kolegom in raziskovalcem ter ZIFF-u 

posreduje novosti, pripravlja interna priporočila za 

vodenje bibliografij in tako poskuša skrbeti za 

pretok informacij med vsemi zgoraj naštetimi 

inštitucijami in raziskovalci. S kolegi bibliografi v 

vseh 18 oddelčnih knjižnicah na FF uspešno 

oblikujemo trikotnik pretoka informacij do 

ključnega uporabnika storitev, to je raziskovalca.



Hvala za vašo 

pozornost!


