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Novosti v programski opremi Bibliografije 

• Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na 
Univerzi v Mariboru 

• Altmetrika 
• Implementacija novega pravilnika ARRS 
• Dopolnitve v Dokumentih, bazah in seznamih, ki se 

upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 
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Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na 
Univerzi v Mariboru 
 
• (pol)avtomatsko točkovanje bibliografije v skladu s 

habilitacijskimi merili UM 
• sodelovanje s strokovnimi službami rektorata UM ter UKM 
• povezava: SICRIS / Storitve / Bibliografski kazalci uspešnosti 

za izvolitev v naziv  
• pogoj: šifra raziskovalca v sistemu SICRIS 
• vhodni parametri 

− začetno leto zadnjega obdobja izvolitve (privzeta 
vrednost: –5 let) 

− veda področja izvolitve (privzeta vrednost: raziskovalna 
dejavnost iz SICRIS-a)  

se nadaljuje 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=unim&opt=3&subopt=1
http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=unim&opt=3&subopt=1
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Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na 
Univerzi v Mariboru (2) 

• avtomatski inicialni izpis iz baze COBIB.SI (SICRIS, CORES.SI, 
JCR, SNIP, WoS, Scopus) 

• naknadni ročni vnos  
− vpis besedila na črte (pred in pod tabelo), 
− vnos števila del in točk v tabelo, kjer piše "ročni vnos v 

tabeli" (podatki so obarvani rdeče), 
− vnos ali sprememba števila točk pri določenih bibliografskih 

enotah v seznamu del (podatki so obarvani oranžno), 
− izbor druge kategorije pri določenih bibliografskih enotah, 
− vključitev ali izključitev bibliografskih enot za zadnje 

obdobje izvolitve pri določenih bibliografskih enotah, 
− vključitev določenih bibliografskih enot v seznam "IZBRANA 

NAJPOMEMBNEJŠA DELA" in izbira vloge avtorja 
 

 
se nadaljuje 
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Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na 
Univerzi v Mariboru (3) 

• skupne vrednosti v tabeli se po vsakem ročnem vnosu 
izračunajo samodejno 

• v tabeli se v vsaki vrstici, v kateri je bila opravljena 
sprememba, prikaže zvezdica 

• podatki, ki jih vnesemo ročno, in avtomatski izračuni se 
samodejno shranijo na lokalni računalnik 

• primer 

http://izumbib.izum.si/bibliografije/COBISS2016_habUM.htm
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Altmetrika 

• altmetrika (alternativna metrika) upošteva vpliv oz. 
odmevnost raziskovalnega dela na spletu in omogoča 
avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov 

• gre za novo netradicionalno metodo merjenja vpliva v 
znanstvenem publiciranju, ki lahko služi kot dopolnilo 
klasičnim metodam merjenja, kot sta število citatov in h-
indeks (altmetrika : bibliometrika) 

• zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, 
Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno 
dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, 
referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov 
informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd. 

se nadaljuje 



7/12 © IZUM,  Novosti v bibliografijah, 22.–23. 11. 2016 

Altmetrika (2) 

• altmetrika je nov vhodni parameter v izpisih bibliografij 
raziskovalcev, skupin in organizacij (privzeta vrednost) in v 
izpisih osebnih bibliografijah (COBISS) 

• v izpisu bibliografij je pri posamezni bibliografski enoti z 
identifikatorjem DOI ali ISBN vključen prostodostopni prikaz 
odmevnosti Altmetric in PlumX (Ebsco) 

• altmetrika ni vključena v avtomatizirano vrednotenje 
znanstvenoraziskovalnega dela; ni agregacije na nivoju 
avtorja, skupine ali ustanove (plačilo!) 

• primer 1 
• primer 2 (strnjeni prikaz)  

http://www.altmetric.com/
http://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
http://izumbib.izum.si/bibliografije/COBISS2016_altmetric2.htm
http://izumbib.izum.si/bibliografije/COBISS2016_altmetric.htm
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Implementacija novega pravilnika ARRS  

• Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (ARRS) 

• dopolnitve dokumenta Tipologija dokumentov/del za vodenje 
bibliografij v sistemu COBISS (v sodelovanju z OSIC-i) 

• dopolnitve  dokumenta Dodatna navodila za katalogizacijo 
bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju 
raziskovalne uspešnosti (v sodelovanju z OSIC-i) 

• glavne novosti, ki se tičejo vrednotenja bibliografij 
raziskovalcev: dopis (30. 9. 2016) 

• ukinjen izpis Normirani h-indeks (pod SICRIS / Citiranost 
bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v WoS 
in Scopus) – nov izpis h-indeks s pregledom citatov po letih 
(primer)  
 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2016_09_30.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2016_09_30.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2016_09_30.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Najava_namestitve_Bibliografije_V5.6_2016_09_30_dopis.pdf
http://izumbib.izum.si/bibliografije/COBISS2016_CITATIONS_YEARS.HTM
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Novosti v dokumentih, bazah in seznamih, ki se 
upoštevajo pri kategorizaciji publikacij 
 
• vsi relevantni dokumenti zbrani pod SICRIS / Storitve / 

Dokumenti, baze in seznami - upoštevano pri kategorizaciji 
publikacij 

• Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo 
pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A) 
− seznami revij po letih (do 2013 kumulativni, 2014, 

2015 …)  
− število člankov v COBIB.SI 
− uvrstitev v četrtino (JCR/SNIP) 
− uvrstitev v nadpovprečno znanstveno uspešnost A'', A', 

A1/2 
− odprti dostop Sherpa/Romeo 
− dopolnjevanje seznamov – MBP: ARRS, seznami revij: 

OSIC-i, inicialno stanje SCIE, SSCI, Scopus: IZUM  
        se nadaljuje 

http://www.sicris.si/public/jqm/memo.aspx?lang=slv&opdescr=faq&source=evaluation.inc&opt=3&subopt=7
http://www.sicris.si/public/jqm/memo.aspx?lang=slv&opdescr=faq&source=evaluation.inc&opt=3&subopt=7
http://www.sicris.si/public/jqm/memo.aspx?lang=slv&opdescr=faq&source=evaluation.inc&opt=3&subopt=7
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html
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Novosti v dokumentih, bazah in seznamih, ki se 
upoštevajo pri kategorizaciji publikacij (2) 

• Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze 
podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih 
publikacij (BIBLIO-B)  
− seznami revij po letih (do 2013 kumulativni, 2014, 

2015 …) 
− število člankov v COBIB.SI 
− odprti dostop Sherpa/Romeo 
− dopolnjevanje seznama: ARRS 

• Mednarodne založbe (BIBLIO-C)   
− seznam založb po letih (do 2014 kumulativni, 2015 …)  
− dopolnjevanje seznama: ARRS 

        se nadaljuje 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.html
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.html
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Novosti v dokumentih, bazah in seznamih, ki se 
upoštevajo pri kategorizaciji publikacij (3) 

• v pomoč pri točkovanju bibliografskih enot: 
− formule za izračun točk in kriteriji nadpovprečne 

znanstvene uspešnosti (A'', A', A1/2) 
− maksimalno število točk za znanstvena dela  

onaravoslovne vede 
odružboslovne vede 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Formule.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Formule.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Formule.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Formule.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/maksimalne_tocke.htm
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/maksimalne_tocke_N.htm
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/maksimalne_tocke_DH.htm
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V razvoju … 

• bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na 
Univerzi v Ljubljani (testni primer) 

• prehod na novo tehnološko platformo v programski opremi 
Bibliografije ter C3 / Bibliografije in predmetne oznake 
 
 
 
 
 

    Hvala za pozornost! 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://izum.izum.si/bibliografije/bib225t_FFA_11124.htm
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