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Datum: 28. 6. 2017 

Št.: 3-111-2017/02-dso 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da smo 27. 6. 2017 dopolnili portal COBISS/SciMet (http://scimet.izum.si/) z 

novo verzijo (V1.7), ki vključuje izpise za serijske publikacije in število čistih citatov na avtorja 

(CIAu) usklajeno z bibliografijami raziskovalcev. 

 

Izpis podatkov o citiranosti za serijsko publikacijo je možno pripraviti preko spletnega obrazca z 

vnosom številke ISSN v polje 'šifra, CONOR.SI-ID ali ISSN' 

(http://scimet.izum.si/displayparameters). Če ne poznamo številke ISSN, jo lahko poiščemo tako, 

da vtipkamo naslov ali del naslova serijske publikacije, aplikacija pa nam samodejno ponudi 

številke ISSN glede na vneseni iskalni niz. Iskanje je omogočeno tudi po več številkah ISSN, 

ločenih z vejico (,). Pri izbirnem iskanju pred tem v spustnem seznamu 'entiteta' izberemo 

'serijska publikacija'. Če želimo iz podatkov o citiranosti entitet, vnesenih v polje 'šifra(e), 

številka(e) CONOR.SI-ID ali ISSN', izključiti bibliografske enote iz določene serijske 

publikacije, številko ISSN te publikacije vnesemo v polje 'brez šifer ali številk ISSN' in v 

spustnem seznamu 'entiteta (brez šifer ali številk ISSN)' izberemo 'serijska publikacija'. Tudi tu 

lahko vnesemo ali iščemo več številk ISSN hkrati. V neposrednih povezavah 

(http://scimet.izum.si/directlinks) in spletnih servisih (http://scimet.izum.si/webservices) je za 

izpis podatkov o citiranosti za serijske publikacije v parameter ctype dodana vrednost 'issn', npr. 

http://scimet.izum.si/cit/ws?html&code=0002-

7863&ctype=issn&pubfrom=2000&citfrom=2005&citto=2011&stat=all&list.  

Neposredno povezavo do spletnega obrazca in zbirnih podatkov o citiranosti za serijsko 

publikacijo pripravimo tako, da v URL-naslov http://scimet.izum.si/form/issn/ vpišemo številko 

ISSN, npr. http://scimet.izum.si/form/issn/0002-7863. Podatki se bodo izpisali za vse povezane 

zapise za objave naših raziskovalcev in avtorjev, indeksiranih v bazah podatkov WoS in Scopus 

iz te serijske publikacije.  

 

Število čistih citatov na avtorja (CIAu) je usklajeno s številom čistih citatov na avtorja, ki se 

izpisuje v bibliografijah raziskovalcev. CIAu je število čistih citatov, deljeno s številom avtorjev 

objave (N), če objava ima do 10 (so)avtorjev, drugače pa s številom 10 * log(N). V sistemu 

COBISS niso vedno zavedeni vsi avtorji objav, zato se v okviru COBISS/SciMet upoštevajo 

avtorji iz baz podatkov WoS ali Scopus. Zaradi tega se lahko pojavijo razlike v številu čistih 

citatov (CI) in številu čistih citatov na avtorja (CIAu) pri izpisih podatkov o citiranosti v 

COBISS/SciMet in izpisih teh podatkov v sistemu SICRIS. 

 

Lep pozdrav! 

 

Mag. Gordana Budimir, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

  v. d. direktorja 
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