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Spoštovani! 
 
Na osnovi pobud posameznih raziskovalcev in katalogizatorjev ter sestankov s predstavniki 
Osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) in Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki sta potekala 16. 4. 2013 in 22. 5. 2013, smo pripravili 
naslednje dopolnitve v informacijskem sistemu SICRIS in v programski opremi Bibliografije, 
V4.4: 

 
1. Pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti ter pri podatkih o 

citiranosti bibliografskih zapisov se izpisujejo tudi podatki o številu čistih citatov, 
deljenim s številom avtorjev (CIAu). 

2. Pri podatkih o citiranosti bibliografskih zapisov se izpisujejo podatki o čistih citatih 
(CI), normiranih citatih (NC), H-indeksu in normiranem H-indeksu tudi ločeno za 
WoS in Scopus. 

3. Dodana je možnost izpisovanja podatkov o citiranosti bibliografskih zapisov tudi za 
raziskovalne organizacije, raziskovalne skupine, projekte in programe ter pri 
vrednotenju skupin izbranih raziskovalcev. 

4. Upoštevajo se tudi citati pri tipih 1.16 in 1.17, če gre za poglavja v monografijah, ki 
so kot knjižne zbirke obdelane v bazah podatkov SCI, SSCI, A&HCI ali Scopus. 

5. Pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti se delo, ki po enem 
kriteriju prinaša več točk, po drugem kriteriju pa se uvršča med zelo kvalitetne 
dosežke (A') ali med izjemne dosežke (A''), po novem še zmeraj uvršča v kategorijo, 
ki prinaša več točk, hkrati pa se upošteva tudi kazalec A' ali A'', če po katerem koli 
drugem kriteriju temu ustreza.  

6. V izpisu bibliografskih enot se v formatih ISO 690 in IEEE pri vrednotenju 
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti izpisuje tudi podatek o prevodu in/ali 
novi izdaji. 

7. Pri kontroli uvrščanja revij v bazo podatkov JCR in v mednarodne bibliografske baze 
podatkov, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, se samodejno 
upošteva tudi številka ISSN, ki je vnesena v podpolje 452x – druga izdaja na drugem 
mediju. 
 

Pri bibliografskih kazalcih uspešnosti za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem je dodana 
možnost ročnega vnosa točk pri tistih zapisih, ki jih ni mogoče določiti programsko. 
 
Lep pozdrav! 
 
 

Apolonija Marolt Zupan, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 
Bibliografije in SICRIS  DIREKTOR 

   
 


