Bibliografije in SICRIS/E-CRIS
Opis dopolnitev
Bibliografije, V5.7 in SICRIS, V3.3.2, 20. april 2017
 V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije
kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril posameznih članic Univerze v
Ljubljani. Navodila za uporabo izpisa so v dokumentu Pomoč.
 Izpisi bibliografskih kazalcev uspešnosti za izvolitve v nazive na univerzah so dostopni
tudi na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u.
 Na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u je dodana povezava do njihovih
bibliografskih zapisov v COBISS+.

SICRIS, V3.3.1, 5. april 2017
 Na predstavitveni strani Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na
Primorskem je na portalu SICRIS prikazana tabela s točkami in citati celotne univerze.
Točke so izračunane na podlagi bibliografskih podatkov vseh v SICRIS-u evidentiranih
raziskovalcev univerze, upoštevajoč njihovo vedo raziskovalne dejavnosti. Vrednotenje z
upoštevanjem vede posameznega raziskovalca se po novem prikazuje na predstavitvenih
straneh vseh skupin (programov, projektov, organizacij), medtem ko se pri online
vrednotenju še vedno upošteva veda skupine. Online vrednotenje pri Univerzi v Ljubljani
zaradi prevelikega seznama raziskovalcev ni možno.

SICRIS, V3.3, 23. marec 2017
 Na predstavitvenih straneh fakultet Univerze v Ljubljani so na portalu SICRIS objavljeni
dopolnjeni seznami projektov EU (vir CORDIS, COST, EUREKA, UNILJ).
 Na predstavitvenih straneh Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na
Primorskem so na portalu SICRIS vključeni novi seznami raziskovalcev in projektov vseh
članic univerze.

Bibliografije, 12. januar 2017
 Nameščeni so novi seznami revij, ki so v letu 2016 vključene v mednarodne bibliografske
baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).
 V letu 2016 je bila dodana tudi nova baza s področja družboslovja in humanistike ERIH
PLUS.
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E-CRIS, V3.2, 5. december 2016
 Dodan je izpis iskalnih rezultatov v formatu {JSON} v vseh sistemih CRIS. Hkrati je v
spletne predstavitve raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov, programov in
raziskovalne opreme dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}. Na
ta način je omogočen standardiziran dostop do podatkov v formatu, prilagojenem
komunikaciji med računalniki.

Bibliografije, 11. oktober 2016
 V sistemu COBISS.SI dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR
(Faktor vpliva (1994-2015)).

Bibliografije, V5.6, 30. september 2016
 Implementirani so novi tipi 1.11, 1.26, 2.26, 2.27, 2.28 in 2.29.
 Dopolnjen je dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu
COBISS z opis novih tipov ter spremembami definicij pri nekaterih drugih tipih (1.01,
1.02, 1.03, 1.18, 2.01, 3.16).
 Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se
upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
 Spremenjeno je izpisovanje znanstvenih prispevkov na konferenci, ki se glede na
pravilnik ARRS vrednotijo po metodologiji za znanstvene članke. Za prispevke na
konferenci, ki bodo izšli leta 2017 ali kasneje, v takšnih primerih ne bo več pretvarjanja iz
tipa 1.08 (oz. 1.06) v tip 1.01, ampak se bo tak zapis izpisal pod tipom, ki je vnesen v
zapis, vrednotil pa se bo v skladu s pravilnikom ARRS.
 Ukinjena sta normiranje citatov in ocena A2.
 Ukinjena je skupna ocena A.
 Točke se delijo med avtorje in sodelavce pri raziskavi (angl. study group) v razmerju 80 :
20.
 Pri točkovanju sta vedi humanistika in družboslovje izenačeni.
 Povečan je vpliv števila strani pri monografijah in poglavjih v monografijah.
 Pri izpisih bibliografije se pri parametru altmetrika poleg Altmetrics izpisuje tudi PlumX.
 Pri seznamih citiranosti smo izpis »normirani h-indeks« nadomestili z izpisom »h-indeks
s pregledom citatov po letih«.

Bibliografije, 16. september 2016
 Objavljen zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja glede reševanja
problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih
enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
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Bibliografije, 31. avgust 2016
 V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 (Faktor
vpliva (1994-2015)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 in
ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2015)).

SICRIS, 30. avgust 2016
 Pri raziskovalnih organizacijah so v rubriki Projekti ažurirani seznami projektov
CORDIS.

Bibliografije, 3. avgust 2016
 Objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (gl. novica ARRS).

SICRIS, V3.2, 29. julij 2016
 V spletne predstavitve dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}.

Bibliografije, V5.5, 25. julij 2016
 Uveden novi vnosni parameter altmetrika, ki pri bibliografski enoti z identifikatorjem
DOI, URL, URN ali ISBN vključuje prostodostopni prikaz altmetrike podjetja Altmetric.

Bibliografije, V5.4, 25.―26. junij 2016
 Nova programska kontrola v segmentu COBISS3/Katalogizacija:
 Če je v zapisu verificirano podpolje 001t, ob ažuriranju zapisa ni več možno
spremeniti vsebine polja 970.
 Dopolnitve formata COMARC/B (polje 970):
 Razširjena uporaba podpolja 970a in posledično spremenjen izpis v formatih ISO
690 in IEEE.
 Razširjena uporaba podpolja 970d.
 Uvedena je nova koda v podpolju 970e (2 – delu pripada polovica točk).
 Uvedeno je novo podpolje 970g – Konferenčni prispevki v revijah.
 Novosti pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti:
 Poleg številke ISSN, ki je v bazi COBIB pri serijski publikaciji vnesena v podpolje
452x – Druga izdaja na drugem mediju, se samodejno upošteva tudi povezovalna
številka ISSN, ki je pri serijski publikaciji vnesena v podpolje 011l – ISSN-L.
 Pri besedilih v kitajščini se dolžina besedila iz podpolja 215a ali 970c programsko
pomnoži s tri.
 V priročniku COMARC/B je dodan dodatek J Monografski viri v več delih, v katerem so
opisana pravila za katalogizacijo monografskih virov v več zvezkih.
 Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se
upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.
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Bibliografije, 7. marec 2016
 Objavljeni so novi seznami mednarodnih založb (po letih), ki se upoštevajo pri
vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo). Seznam velja za publikacije, ki so izšle
od leta 2015 naprej. S tem so v skladu z navodili Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) začeli veljati seznami po letih tudi pri založbah.
 Pri uvrščanju mednarodnih založb na seznam ARRS se do konca leta 2014 upošteva
kumulativno načelo (vključitev založbe na seznam vpliva na vrednotenje znanstvenih
monografij ne glede na leto izida monografije), od leta 2015 naprej pa se upoštevajo letne
delovne različice.
 Trenutno se seznam založb iz leta 2015 od tistega iz leta 2014 razlikuje le glede ene
založbe. To je založba Lambert Academic Publishing, ki je uvrščena na seznam založb,
veljaven do konca leta 2014, medtem ko je s seznama založb iz leta 2015 umaknjena, in
sicer na podlagi sklepa znanstvenoraziskovalnega sveta, ki je bil sprejet 9. 12. 2014.

Bibliografije, 5. februar 2016
 Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov in se upoštevajo pri
vrednotenju raziskovalne uspešnosti, so dopolnjeni s povezavami na podatke o politiki
odprtega dostopa revij preko informacijskega servisa SHERPA/RoMEO.

SICRIS, 28. januar 2016
 V sistemu SICRIS dodana predavanja iz dogodka Odlični v znanosti 2015.

Bibliografije, V5.3 in SICRIS, V3.1, 4. januar 2016
 V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na
Univerzi v Mariboru, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije
kandidata skladno s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru.
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