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Datum: 30. 9. 2016 

Št.: 3-84-2016/02-dso 

 

Spoštovani! 

 

Na osnovi sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 

izvajanja raziskovalne dejavnosti (pravilnik ARRS) ter sestankov s predstavniki Osrednjih 

specializiranih informacijskih centrov (OSIC) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije (ARRS) smo pripravili dopolnitve v informacijskem sistemu SICRIS in 

programski opremi Bibliografije, V5.6. Glavne spremembe: 
 

 Implementirani so novi tipi 1.11, 1.26, 2.26, 2.27, 2.28 in 2.29; dopolnjen je tudi 

dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS z opisi 

novih tipov ter spremembami definicij pri nekaterih drugih tipih (1.01, 1.02, 1.03, 1.18, 

2.01, 3.16). Bibliotekarje pozivamo, da se pred vnosom novih tipov 1.26, 2.26, 2.27 in 

2.28 obvezno posvetujejo z OSICH. 

 Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se 

upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. 

 Spremenjeno je izpisovanje znanstvenih prispevkov na konferenci, ki se glede na 

pravilnik ARRS vrednotijo po metodologiji za znanstvene članke. Za prispevke na 

konferenci, ki bodo izšli leta 2017 ali kasneje, v takšnih primerih ne bo več pretvarjanja 

iz tipa 1.08 (oz. 1.06) v tip 1.01, ampak se bo tak zapis izpisal pod tipom, ki je vnesen v 

zapis, vrednotil pa se bo v skladu s pravilnikom ARRS. 

 Ukinjena sta normiranje citatov in ocena A2. 

 Ukinjena je skupna ocena A. 

 Točke se delijo med avtorje in sodelavce pri raziskavi (angl. study group) v razmerju 

80 : 20. 

 Pri točkovanju sta vedi humanistika in družboslovje izenačeni. 

 Povečan je vpliv števila strani pri monografijah in poglavjih v monografijah. 
 

Pri izpisih bibliografije se pri parametru altmetrika poleg Altmetrics izpisuje tudi PlumX. 
 

Pri seznamih citiranosti smo izpis »normirani h-indeks« nadomestili z izpisom »h-indeks s 

pregledom citatov po letih«. 
 

Programska oprema bo nameščena v prihodnjih dneh. 
 

Lep pozdrav! 

 

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

Bibliografije in SICRIS  v. d. direktorja 

Sektor Programska oprema   

 

 

 

 

 

 

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/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

