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Spoštovani!
Na osnovi sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti 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, V4.5:
1. Uveden je podatek o faktorju vpliva revij iz baze podatkov Source Normalized
Impact per Paper (SNIP), ki se upošteva pri vrednotenju člankov iz revij s področij
družboslovja in humanistike iz baze podatkov Scopus.
2. Pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti je dodana nova tabela
Kvantitativne ocene. Glede na spremembe v pravilniku so spremenjeni izračuni ocen
A1, A2 in A; ocena A4 je ukinjena, dodana je ocena A1/2, spremenjeni sta tudi
kvantitativni oceni A' in A''.
3. Dopolnjen je format XML.
4. V COMARC/B je bilo uvedeno novo podpolje 970f – Skupno število sodelavcev pri
raziskavi; dodana je bila tudi nova koda za vrsto avtorstva v podpolju 70X4 (927 –
sodelavec pri raziskavi). Oboje skupaj rešuje problem vnosa sodelavcev pri raziskavi,
ki niso navedeni kot avtorji dokumenta. V podpolju 970e je spremenjen (razširjen)
pomen kode 0 – delu pripadajo vse točke (prej 0 – delo v izvirniku ni izšlo).
5. Pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti se poleg števila
avtorjev izpisuje tudi skupno število sodelavcev pri raziskavi.
6. Uvedene so nekatere spremembe v izpisu ISO 690, med drugim:
‒ kadar v poljih 70X pri izpisanih avtorjih ni vnesena samo koda 070 – avtor, se
izpišejo vse vrste avtorstva;
‒ izpišejo se tudi avtorji iz polj 702 s kodo 927 – sodelavec pri raziskavi;
‒ kadar sta v zapisu izpolnjeni podpolji 970b in/ali 970f, se za izpisanimi avtorji
izpiše et al.;
‒ pri prispevkih, vezanih hkrati na serijsko in monografsko publikacijo, se
izpisujejo podatki iz monografske publikacije; izpišejo se tudi podatki iz
serijske publikacije, če so podatki o serijski publikaciji vneseni v zapis za
monografsko publikacijo v polje 225;
‒ pri prispevkih, ki so vezani na monografsko publikacijo, se izpiše tudi
vzporedni stvarni naslov.
7. Uveden je nov način ugotavljanja avtocitatov. Ugotavljajo se na podlagi zapisov za
članke v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v bazah podatkov WoS ali Scopus, pri
čemer se upoštevajo identifikacijske številke avtorjev v normativni bazi osebnih imen
CONOR.SI in ne več samo avtorji, ki imajo šifro raziskovalca.

Dopolnjena sta tudi dokumenta Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se
upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ter Tipologija dokumentov/del za vodenje
bibliografij v sistemu COBISS.
Ena izmed novosti v dodatnih navodilih katalogizatorjem je tudi priporočilo glede vnosa vseh
avtorjev v zapis. Razlogi za to priporočilo so:
‒ lažja identifikacija zapisov pri povezovanju zapisov z WoS in Scopus;
‒ lažje ugotavljanje avtocitatov po novem postopku;
‒ primerljivost z enakimi zapisi iz različnih mednarodnih baz podatkov;
‒ vrstni red avtorjev pri prenosih v druge sisteme ali za osebno uporabo (kot reference
ipd.) bo ohranjen;
‒ večja uporabnost zapisov za namen citiranja ipd.
Programska oprema bo nameščena v prihodnjih dneh.
Lep pozdrav!
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