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Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB.SI 

 
Je pomembna? 
 

• Da 
• Ne 
• Ne vem 
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Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB.SI 

Kdo jo 
zagotavlja? 

Katalogizatorji 
Vzajemna 

katalogizacija 

IZUM –  
IKT 

IZUM – 
skupina 

za 
kakovost 
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znanje  

veščine, 
npr. 

programska 
oprema 

katalog. 
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COMARC/B 

COMARC/A 

enotna 
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vpliv 

bibliografije 

mCOBISS 

COBISS/
OPAC 

… 

SICRIS 



© IZUM, Razsežnosti in vpliv kakovostnega dela katalogizatorjev, 22.–23. 11. 2016 
 

4/25 

Razsežnosti kakovosti bibliografskih zapisov COBIB.SI:  
kdo ima koristi? 

obiskovalci knjižnic 
 npr. identifikacija knjižničnega gradiva … 

koristniki storitev knjižnic  
npr. moja knjižnica, oddaljen dostop … 

raziskovalci  
npr. bibliografije, razpisi ARRS, bibliografski kazalci 

uspešnosti za izvolitev v naziv, altmetrika … 

se nadaljuje 
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Razsežnosti kakovosti bibliografskih zapisov COBIB.SI:  
kdo ima koristi? 

uporabniki COBISS/OPAC-a 

mednarodna izmenjava podatkov – tuje 
baze, npr. OCLC WorldCat, Unesco … 

slovenski ustvarjalci/avtorji  
npr. knjižnično nadomestilo  

se nadaljuje 
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Razsežnosti kakovosti bibliografskih zapisov COBIB.SI:  
kdo ima koristi? 

knjižnice, npr. COBISS.Net, DiKUL, prenos zapisov v 
lokalne aplikacije podatkov (UM:NIK, IBMI 
(Biomedicina Slovenica) … 

uporabniki orodij za organizacijo 
referenc in citiranje, npr. EndNote, RefWorks, 
ProCite … 

drugi uporabniki, npr. odkrivanje plagiatorstva, 
digitalni repozitoriji (RUL, DRUGG, ADP …)  … VSI MI! 
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Katalogizatorji v Sloveniji: kdo smo? 

Spol  
Ž = 572 ali 88,8 %, ime: Mojca (n = 19), Barbara (n = 15), Simona (14), Irena (n =14) 

M = 72 ali 11,2 %, ime: Peter (n = 5), Janez, Roman, Igor in Matjaž (n = 3) 

 
Starost   
(x� = 47,8 let) 
 
 
 
 
Slika desno:  
podatki iz CRU-IZUM  
(23. 9. 2016) 
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Katalogizatorji v Sloveniji: DVKA, stopnje izobrazbe 

• prva stopnja 
◦ visokošolski strokovni študijski programi 
◦ univerzitetni študijski programi 
◦ vključeni višješolski strokovni programi  
(6/1, 6/2) – „predbolonjski“  
 
 

• druga stopnja 
◦ magistrski študijski programi 
◦ enoviti magistrski študijski programi 
◦ vključeno visokošolsko univ.  izobraževanje 
(7) – „predbolonjski“  
 

 
 

• tretja stopnja  
◦ doktorski študijski programi,  
◦ vključeni mag. znanosti  (8/1) – „predbolonjski“  
 

 

• drugo 
◦ gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško 
izobraževanje 6,7 % 

12,3 % 

65,8 % 

15,2 % 
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Katalogizatorji v SIoveniji: štev. kreiranih bibl. zapisov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 = 170.012 
2015 = 164.544 
2016 = 142.983 (do 2. 11.)  

 
 
Slika levo:  
obdobje zadnjih 3 let,  
n = 632,  
max. št. = 9575 (15. 11).  
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http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=360&type=licence
http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=360&type=licence
http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=360&type=licence
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Katalogizatorji v SIoveniji: veljavna dovoljenja 

Veljavna dovoljenja za COBISS3/Katalogizacijo ima 644 ljudi  
(podatki na dan 16. 11. 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime dovoljenja Število 

dovoljenje A za COBISS3/Katalogizacijo  644  

dovoljenje B1 za COBISS3/Katalogizacijo  513  

dovoljenje B2 za COBISS3/Katalogizacijo  299  

dovoljenje C za COBISS3/Katalogizacijo  517  

dovoljenje D za COBISS3/Katalogizacijo  68  

dovoljenje SER za COBISS3/Katalogizacijo  119 
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Vzajemna katalogizacija 

• 280 knjižnic (15. 11. 2016) 

• Vnos (novega) bibliografskega zapisa 

− Podatki za iskanje in razvrščanje (npr. kodirani podatki, značnice, 
predmetne oznake …). 

− Bibliografski opis (ISBD oz. standardni prikaz podatkov …). 

− Vnos z normativno kontrolo (npr. CONOR.SI  - normativna datoteka 
osebnih in korporativnih imen, v pripravi SGC - Splošni geslovnik 
COBISS.SI) – dostopen na spletu.  

• Vzajemno dopolnjevanje/urejanje podatkov 

− Večino podatkov ni mogoče več shraniti le lokalno, treba je začeti 
razmišljati „globalno“, zato je (bilo) kakšen ustaljen način dela treba 
tudi spremeniti. 

 
 

 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=INFO&id=1217315092532044
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IZUM – Bibliografska kontrola 

Spremljanje kakovosti COBIB.SI – ugotavljanje usposobljenosti za 
vzajemno katalogizacijo: 
 

− spremljanje kakovosti baz podatkov COBIB.SI in CONOR.SI 
• periodični naključni programski izbor zapisov (2-krat letno 50 zapisov, s 

predlogo) 
• spremljanje dnevne produkcije zapisov (10 %, brez predloge) 
• reševanje pritožb, sporočil o napakah … 

 

− spremljanje dela katalogizatorjev novincev, ki vključuje 
preglede testnih zapisov, preizkuse znanja za pridobitev 
dovoljenj, mentorstvo, 2-krat letno pregled zapisov/prvo leto 

 
 

 
se nadaljuje 
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IZUM – Bibliografska kontrola 

 

− opozarjanje na napake in svetovanje pri odpravi ponavljajočih 
se napak, t. i. zapisi s skupnimi lastnostmi/napakami: 

• tipkarske napake (npr. blok 2XX − #; 675c − UDCRMF …; 200b − Elektonski vir ...) 
• vsebinske napake (npr. 7024 = 070; online prispevki brez 017 ali 856; večje 

število avtorjev – tudi študijske skupine; izpolnjen 200f – primarno odgovornost, 
pa ni podatkov v 7XX …) 
 

− sodelovanje pri e-forumu za katalogizacijo … 
 

se nadaljuje 
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IZUM – Bibliografska kontrola 

Skupina za spremljanje kakovosti COBIB.SI (v letu 2015): 
 

- prehod na COBISS3/Katalogizacijo (411 pregledov po 5 zapisov = 1-krat 
1.635 zapisov, 2-krat 400 zapisov, 3-krat 20 testnih zapisov, brez predloge) 

- 32 pregledov za 17 kandidatov za DVKA (960 testnih zapisov) 

- izpit DVKA opravilo 12 kandidatov 
- 60 pregledov za 46 novincev (514 zapisov) 

- ponavljajoče napake (707 zapisov iz 94 knjižnic) 

- uvedba 10-odstotne dnevne produkcije (pregledanih 1.251 zapisov, 
obveščenih 335 katalogizatorjev iz 170 knjižnic) 

http://home.izum.si/izum/o_IZUMu/doc/Letno_porocilo_2015.pdf 
 
 
 
 

 

se nadaljuje 

http://home.izum.si/izum/o_IZUMu/doc/Letno_porocilo_2015.pdf
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IZUM – Bibliografska kontrola 

Skupina za spremljanje kakovosti COBIB.SI (v letu 2015): 
 

- rešili smo 1.426 zahtevkov, vezanih na pomoč uporabnikom (e-
pošta ali tel. klic) in na spremljanje kakovosti zapisov v COBIB.SI 

- sodelovali smo pri izobraževanju katalogizatorjev: 
COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj  
COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj 
COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR  

 
 

se nadaljuje 
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IZUM – Bibliografska kontrola 
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NUK 

 
Sodelovanje, npr. Komisija za katalogizacijo pri NUK, projekt prehoda 
slovenskih knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo (zaključek 1. 7. 2016), 
izobraževanje katalogizatorjev, razvojni projekti: normativna baza 
korporativnih imen, razvoj katalogizacijskih pravil … 
 
… pomeni dobrobit za vse nas!  
 
http://www.nuk.uni-lj.si/ 
 

http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
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Vpliv kakovostnega dela  

• Osebne bibliografije in SICRIS 
• Knjižnično nadomestilo 
• COBISS/OPAC 
• mCOBISS 
• COBISS.Net  
• … 

se nadaljuje 
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Vpliv kakovostnega dela  

Osebne bibliografije in SICRIS (IZUM – skupina za bibliografije) 
 
Primeri pomanjkljivosti in vpliv glede na bibliografska merila znanstvene in strokovne 
uspešnosti (kvantitativno ocenjevanje):  

 

− znanstveni članek – pomembna tipologija pri članku, (001t), določanje vrednosti 
točk glede na uvrstitev revije s faktorjem vpliva v SCI-Expanded, SSCI, Scopus (A); 
 

− citiranost, pomanjkljiv/manjkajoč vnos DOI (017a – standardna oznaka), 
posledično ni povezave do WoS in SCOPUS, raziskovalec je prikrajšan za citate; 
 

− nadpovprečna znanstvena uspešnost – objava monografije pri založbi s 
seznama agencije, pomemben pravilen vnos imena založbe (210a – Ime založnika, 
distributerja itd.), pomanjkljiv/napačen vnos – neupoštevanje točk; 
 

− obseg dela (215a ; 970c), znanstveni članek – najmanj 4 strani, vrednotenje 
monografije – več kot 50 strani.  

 
Opozorilo katalogizatorjem: pasti metode Priredi v nov zapis. 
 

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 

 
 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.html
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.html
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
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Vpliv kakovostnega dela  

Knjižnično nadomestilo  
je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet 
javnega posojanja v splošnih knjižnicah z avtomatizirano izposojo 
v sistemu COBISS.SI in bibliografskimi zapisi za knjižnično gradivo, 
povezanimi z vzajemno bazo podatkov COBIB.SI 

 
Izsek primera algoritmov: 
 

Izvirne slovenske monografske publikacije 
Upoštevajo se zapisi, ki zadoščajo naslednjim kriterijem: 
• slovenski jezik besedila (101a=slv) 
• jezik izvirnika (101c) ne obstaja ali je slovenski (101c=slv) 
• vrsta zapisa je tiskano tekstovno gradivo (001b=a) 
• bibliografski nivo je monografska publikacija (001c=m) 
• polje za fizični opis mikrooblik (130) ne obstaja 
• … 
 
Več na: http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/nadomestilo.asp 

 
 

se nadaljuje 

http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/nadomestilo.asp
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/nadomestilo.asp
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Vpliv kakovostnega dela, npr. knjižnično nadomestilo 

 
 
 
 

Slika zgoraj: izsek zaslonske slike s seznama Dela likovnih ustvarjalcev in fotografov; vir: 
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/NadSeznam.asp?Leto=2016&Tabela=3&Status=0 (16. 11.) 
 

Slika spodaj: vzrok napake je pomanjkljiv normativni zapis, manjkata polji za jezik in nacionalnost 
entitete (101, 102) (normativni zapis iz baze CONOR.SI (16. 11.)) 
 
  

 
 

http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/NadSeznam.asp?Leto=2016&Tabela=3&Status=0
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Vpliv kakovostnega dela, npr. COBISS/Opac  

Izsek zaslonskih slik iz 
COBISS/OPAC-a 
 

Zgoraj: neustrezna 
razvrstitev „vrsta gradiva“ 
 

Desno: manjka 105f – koda  
za literarno vrsto 
(16. 11.) 
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Zaključek 

Upam, da sem: 

- z jasnim DA odgovorila na svoje začetno vprašanje; 
- prikazala nekaj razsežnosti in vpliv, ki ga ima kakovostno 

opravljeno delo katalogizatorja; 
- tudi med katalogizatorji koga ozavestila o pomembnosti 

kakovostnega lastnega dela, tako da ne bo nejevolje ob 
naših akcijah za izboljšanje kakovosti bibliografskih 
zapisov; 

se nadaljuje 
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Zaključek 

Upam, da sem: 

- prepričljivo prikazala, da podatki v vzajemnem katalogu 
niso le lokalni in je nanje treba gledati globalno; 

- podala razloge, zakaj se je za kakovost vredno potruditi, 
jo spodbujati in podpirati; 

- podkrepila zavedanje, da je kakovostno delo 
katalogizatorjev v dobrobit vsem nam. 
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Zahvala 

… gre: 
• katalogizatorjem, ki se nenehno trudite/jo za kakovost in vestno 

opravljate/jo svoje delo; 
• sodelavcem NUK-a za sodelovanje; 
• uporabnikom, ki  so kritični do podatkov in odkrivajo morebitne 

napake ter nanje opozorijo; 
• vsem sodelavcem IZUM-a, posebej tistim, ki skrbijo za 

neprekinjeno delovanje sistema COBISS; 
• … 
• vam, ki ste me poslušali in slišali. 

    Hvala 
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