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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da smo namestili novo verzijo programske opreme Bibliografije, V5.0. 

Vključuje dopolnitve glede izpisa osebnih bibliografij in glede vrednotenja bibliografskih 

kazalcev raziskovalne uspešnosti. 

 

1. Osebne bibliografije preko sistema COBISS omogočajo pripravo izpisa bibliografije za 

katerega koli avtorja, ki ima zapis v normativni bazi podatkov CONOR.SI in 

bibliografske enote vnesene v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. Šifra 

raziskovalca ali evidenčna šifra (9xxxx) tako ni več pogoj za izpis osebnih bibliografij. 

Evidenčno šifro dodeljuje IZUM le še v izjemnih primerih (npr. zaradi vnosa uredništev 

v retrospektivno bazo serijskih publikacij CORES.SI, ki zaenkrat še temelji na šifri 

raziskovalca oz. evidenčni šifri).  

 

Osebne bibliografije preko sistema SICRIS si še vedno lahko izpisujejo samo tisti avtorji, 

ki imajo šifro raziskovalca. Pri parametru šifra raziskovalca ali priimek in ime lahko 

vpišemo šifro raziskovalca oz. priimek in ime v taki obliki, kot se uporablja v SICRIS-u 

(oblika priimka in imena je namreč lahko drugačna od tiste, ki je uporabljena v zapisih za 

bibliografske enote). 

 

Novosti pri osebnih bibliografijah  

 

– Parameter priimek in ime omogoča iskanje avtorja v normativni bazi podatkov 

CONOR.SI na podlagi imena in priimka, šifre raziskovalca, evidenčne šifre ali 

enolične identifikacijske številke avtorja (CONOR.SI-ID). 

– Z novim parametrom povzetki/izvlečki določimo, ali naj se v bibliografiji izpišejo 

tudi povzetki/izvlečki, v kolikor jih bibliografska enota ima. Na voljo so 

možnosti:  

o brez povzetkov 

o vsi povzetki 

o slovenski povzetki  

o angleški povzetki 

– Parameter format bibliografske enote omogoča tri nove formate izpisa: 

o ISO (izpis vseh avtorjev) – izpišejo se vsi sekundarni avtorji 

o ISO (izpis števila avtorjev) – izpiše se podatek o številu avtorjev 

o IEEE (izpis števila avtorjev) – izpiše se podatek o številu avtorjev 

– Nov parameter razvrščanje bibliografskih enot omogoča različne možnosti 

razvrščanja bibliografskih enot: 

o tipologija, leto – padajoče, naslov (privzeta vrednost pri osebnih 

bibliografijah preko sistema SICRIS) 

o tipologija, leto – naraščajoče, naslov 



 

 

o tipologija, faktor vpliva revije, leto – padajoče, naslov  

o tipologija, čisti citati, leto – padajoče, naslov 

o naslov 

o vrsta avtorstva, naslov 

o vrsta gradiva, naslov 

o leto – padajoče, naslov  

o leto – naraščajoče, naslov (privzeta vrednost pri osebnih bibliografijah 

preko sistema COBISS) 

o jezik, leto – naraščajoče, naslov 

 Selektivni izbor bibliografskih enot je možen samo pri izpisih po tipologiji. 

 

2. Novosti pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji 

ARRS pri vseh entitetah (raziskovalci, skupine, organizacije)  

 

– Pri parametru izpis bibliografskih enot so dodane možnosti: 

o izjemni dosežki (A'') 

o zelo kvalitetni dosežki (A') 

o pomembni dosežki (A
1/2

) 

o vsa dela 

Izbira parametra vsa dela izpiše tudi dela, ki se ne točkujejo. Če ne gre za 

sekundarno avtorstvo, se tudi pri netočkovanih delih izpiše število avtorjev. 

– Pri parametru format izpisa je dopolnjen format izpisa XML (dodan je nov 

element EvaluationJCR). 

 

 

 

Lep pozdrav! 

 
 

Apolonija Marolt Zupan, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

Bibliografije in SICRIS  DIREKTOR 

   

 

http://home.izum.si/cobiss/xml/bibliography.xsd

