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11. 11. 2011 

 

Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, 

ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti 
 

(ob veljavni verziji tipologije z dne 11. 11. 2011)  

 

 
Članki v tisku (preprinti) 
 

Zapisi za članke iz revij, ki so še v tisku, se praviloma ne vnašajo. Izjema so članki, ki 

izpolnjujejo vse tri naslednje pogoje: 

 

 članek je sprejet v objavo;  

 na spletni strani založnika je že objavljen in viden v polnem besedilu; 

 članku je dodeljen identifikator DOI. 

 

V take zapise je treba v podpolje 001a vnesti kodo "p" – predhodni nepopolni zapis, v podpolje 

001g kodo "2" – podnivo 2, v polje 017 pa je treba vpisati DOI. Zapisom se dodeli tudi 

tipologija. Ko je revija natisnjena, je treba zapisu dodati manjkajoče bibliografske podatke in 

spremeniti kodi v podpoljih 001a in 001g. 
 

 

Zborniki povzetkov  
 

Pri vnosu tipov 2.30, 2.31 in 2.32 je treba dosledno upoštevati dejstvo, da lahko omenjene tipe 

dobijo le zborniki celotnih prispevkov na konferenci, ne pa tudi zborniki povzetkov prispevkov. 

Za zbornike povzetkov prispevkov je primeren tip 2.25 (Druge monografije in druga zaključena 

dela). 
 

 

Zborniki s konferenc in tip 2.01 
 

Če je srečanje le priprava na izdajo znanstvene monografije ali če se posebej izbrani in 

recenzirani prispevki iz konferenčnega zbornika naknadno izdajo v znanstveni monografiji, o 

morebitni uvrstitvi v tip 2.01 odloča znanstveni svet vede pri ARRS.  
 

 

Dokazila o recenziji 
 

Pri tipih 2.31 in 2.32 je možno podatek o opravljeni recenziji znanstvenih prispevkov pridobiti 

tudi iz drugih virov in ne le iz publikacije.  

 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
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Prosimo knjižnice, da zaradi hitrejše verifikacije tipov 2.31 ali 2.32 OSIC-u za svoje področje 

sproti pošiljajo kopije ustreznih strani iz zbornikov in drugih virov. OSIC-i bodo zbornikom, za 

katere ne bodo prejeli kopij ustreznih strani, dodeljevali tip 2.30. 
 

 

Patenti  
 

Če je za isti izum v različnih državah podeljenih več patentov, ki so člani iste patentne družine, 

se lahko vrednoti samo en zapis (po izboru izumitelja ali prijavitelja). Vse druge je treba izločiti 

iz točkovanja.   

 

Katalogizator oblikuje zapis s tipom 2.24 na osnovi dokumenta, ki omogoča ustrezen vpis 

naslednjih podatkov: izumitelji, številka prijave, koda države s številko patenta, datum prijave 

patenta, prioritetni datum, naziv patentnega urada, leto objave patenta. Izumitelji morajo biti 

navedeni v poljih 700 in 701, leto objave patenta pa v polju 100. 
 

 

Podvajanje vsebine  
 

Povsod tam, kjer se enaka vsebina pojavi na več različnih medijih ali v več različnih publikacijah 

in je treba narediti več zapisov, se sme točkovati le en zapis (druge je treba iz točkovanja 

izločiti). Primeri, kjer to pride v poštev, so: monografije, ki izidejo v tiskani in elektronski obliki; 

diplomska dela, ki so naknadno objavljena, kot npr. naloge za Prešernovo nagrado; članki, ki so 

(pomotoma) objavljeni v dveh številkah iste revije, in podobno. Za prispevek na konferenci, 

objavljen v zborniku prispevkov in zborniku povzetkov prispevkov, lahko vnesemo dva zapisa 

ali le zapis za celotni članek. Če vnesemo oba, enega iz točkovanja izločimo. 
 

Če obstajata elektronska in tiskana verzija članka, se v sistemu COBISS.SI obdela le zapis za 

eno od verzij. V takšnem primeru kreiramo zapis za tiskano verzijo in vanj dodamo tudi 

informacijo o elektronski verziji (naslov URL v podpolju 856u z vrednostjo drugega indikatorja 

1 – elektronska verzija).  
 

Če tiskane verzije še ni na razpolago, se lahko najprej obdela elektronska verzija članka. V 

primeru, da naknadno prispe v obdelavo tudi tiskana verzija članka, obstoječi zapis spremenimo 

tako, da vanj vnesemo podatke za tiskano verzijo in ustrezno uredimo polje 856.  
 

Seznami revij, ki jih objavljajo ponudniki baze podatkov WoS in drugih mednarodnih baz 

podatkov, lahko vsebujejo le ISSN tiskane ali le ISSN elektronske verzije. Če opazite, da je v 

seznamu revij številka ISSN elektronske verzije, v COBISS-u pa je kreiran le zapis za tiskano 

verzijo ali obratno, je o tem treba obvestiti ustrezni OSIC. OSIC-i te podatke preverjajo in po 

potrebi posredujejo IZUM-u. Na IZUM-u nato v ustrezne sezname, ki se upoštevajo pri 

vrednotenju, dodamo še ISSN druge verzije. 
 

 

Prispevki s prevodom 
 

Če je prispevek objavljen v več jezikih v istem zborniku ali številki revije, kreiramo en (skupni) 

zapis. Zbornika ali revije v več jezikovnih izdajah ni možno obdelati v enem (skupnem) zapisu, 

ampak moramo kreirati zapis za eno jezikovno varianto. Lahko kreiramo tudi zapise za druge 

jezikovne variante, vendar jih iz točkovanja izločimo. 
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Prevodi – delo v izvirniku ni izšlo 
 

V podpolju 970e je možno označiti dela, ki so prevod, vendar v izvirnem jeziku niso bila 

objavljena. Programska oprema za vrednotenje raziskovalne uspešnosti deluje tako, da se število 

točk za tovrstne prevode z ustrezno izpolnjenim podpoljem 970e ne razpolovi. 
 

 

Uredništva 
 

Ista oseba ne more biti hkrati zavedena kot urednik revije v bazi CORES in urednik v zapisu za 

tematsko številko. Prav tako ne more biti ista oseba hkrati zavedena kot urednik zbirke v bazi 

CORES in urednik v zapisu za monografijo, če gre za isto funkcijo. 
 

Za uredništvo tipa »associate editor« (pridruženi urednik) se uporabi najustreznejša izmed kod 

343 – področni urednik, 342 – gostujoči urednik ali 341 – član uredniškega odbora.  
 

 

Integrirni viri in tipologija 
 

Vnos kode za tipologijo v zapise za integrirne vire je možen v naslednjih primerih: 

 V zapisih z 001b="l" (elektronski vir), 001c="i" (integrirni vir) in 110a="g" (spletno 

mesto/stran) je možen vnos tipov 2.30, 2.31 in 2.32. 

 V zapisih z 001c="i" (integrirni vir) in 110a="e" (nevezani listi z zamenljivo vsebino) je 

možen vnos tipov 2.01, 2.02, 2.06 in 2.25. 

Glede tipa in vrednotenja prispevkov/člankov v spletnih arhivih velja, da se jim (dokler se ne 

vzpostavijo natančna merila kakovosti) dodeljuje tip 1.25 (drugi članki in sestavki). 
 

 

Zbornik v serijski publikaciji 

 

Recenziranost po kriterijih za izvirne/pregledne znanstvene članke oz. samostojne znanstvene 

sestavke v monografijah se ugotavlja glede na tipologijo zbornika konference, ki je lahko 

samostojna monografska publikacija, redna ali posebna številka revije, suplement ali vir na 

spletu. 
 

Za ustrezno točkovanje znanstvenih prispevkov na konferencah (1.06, 1.08), ki so objavljeni v 

recenziranih zbornikih (2.31, 2.32), je treba narediti zapis za posamezen zbornik tudi v primeru, 

ko ta izide kot ena od številk serijske publikacije. V zapis za prispevek vnesemo povezavo na 

zapis za zbornik (polje 464) in povezavo na zapis za serijsko publikacijo (polje 011). Če 

povezava v polju 464 manjka, namreč ni informacije o tem, da je vir recenzirani zbornik, zato se 

v tem primeru prispevek točkuje neustrezno. 
 

Tudi kadar zbornik s konference zavzema le del posamezne številke revije, v maski M kreiramo 

zapis za to številko revije in v podpolje 001t vnesemo ustrezno kodo za zbornik. Izpolniti je treba 

tudi podpolji 105bc (koda za zbornik in oznaka za konferenčno publikacijo). Zapise za prispevke 

s konference je treba vezati na oba zapisa (za revijo in za eno številko revije), ostale članke pa 

preko številke ISSN neposredno na zapis za celotno serijsko publikacijo. 
 

 

Organizacija konferenc 
 

V sistemu COBISS.SI se pojavljajo zapisi, v katerih so opisana organiziranja konferenc, navadno 



 

 4 

s kodo 3.25 (druga izvedena dela). Pozivamo knjižnice, da zapisov za organiziranje dogodkov v 

sistem COBISS.SI ne vnašajo. Taki podatki namreč sodijo v biografije in ne v bibliografije. 
 

 

Nagrade 

 

V sistem COBISS se posebej ne vnašajo zapisi za nagrade, saj ne gre za bibliografske enote. 

Se pa lahko v zapis o nagrajenem delu doda opomba o nagradi. 
 

 

Vrstilci UDK  

 

Razdelitev zapisov za verifikacijo kode za tipologijo med posamezne OSIC-e poteka na osnovi 

vrstilca UDK v prvem podpolju 675c – Vrstilec za iskanje. Če so vrstilci presplošni, avtomatska 

razvrstitev v ustrezni OSIC ni možna. Knjižnice pozivamo, naj v podpolje 675c vnašajo čim bolj 

natančen vrstilec. 
 

 

Tipologija in tuji avtorji 

 

Tipologija se dodeljuje zapisom, pri katerih ima vsaj en avtor šifro raziskovalca ali evidenčno 

številko 9**** in po potrebi njihovim nadrejenim zapisom. Lahko se dodeli tudi člankom, ki so 

objavljeni v slovenskih revijah. Sicer podatka ne vnašamo. 
 

 

Nove sorte  

 

Iz zapisa morajo biti poleg ostalih bibliografskih podatkov vidni naslednji podatki: žlahtnitelji, 

ime sorte, naziv urada za registracijo novih sort, datum izdaje odločbe vpisu v katalog sort. 

Žlahtnitelji morajo biti navedeni v poljih 700 in 701.  

 

Katalogizator oblikuje zapis s tipom 2.22 na osnovi dokumenta, ki omogoča ustrezen vpis 

naštetih podatkov. Tipologija 2.22 se sme dodeliti le v primeru, ko je že izdana odločba o vpisu 

nove sorte v katalog sort. 
 

 

Gesla v enciklopedijah 

 

Tip 1.18 se sme dodeliti le zapisom za gesla, ki so daljša od 200 znakov. Knjižnicam 

priporočamo, da za krajša gesla ne kreirajo bibliografskih zapisov. 

 

 

 

 

 

Pripravili: Tadeja Brešar in Apolonija Marolt Zupan 

 

 

 

 

Prejšnja verzija dokumenta 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2008_06_10.pdf

