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Tipologija dokumentov/del za vodenje 
bibliografij v sistemu Cobiss
(20.9.2016)

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf


Karakteristike

 Elektronska

 Zaključena (spletna stran in ključni podatki, 
npr. datumi naj se ne bi več spreminjali)

 Javno dostopna (omejen dostop z gesli, 
brezplačna registracija; zbirke podatkov, ki so 
nedostopne zaradi poslovne, uradne idr. 
tajnosti, sem ne sodijo)

Delavnica ADP, 26.10.2016



Pravilnik o postopkih (so)financiranja in 
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti
(v veljavi od 29.07.2016)

 Pogoji za znanstveno kategoriziranje (Z) zbirke

 Tip 2.20

 Uvrščenost  arhiva na seznam ARRS

Delavnica ADP, 26.10.2016

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp


PRILOGA 1: Bibliografska merila 
znanstvene in strokovne uspešnosti 

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi 
dokumentirani dosežki (COBISS tip 2.01, 2.18, 2.20, 
2.22, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29)

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus 

(2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D) 

2H kategorija = 30 točk 

Delavnica ADP, 26.10.2016

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga 1.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-znan-zbirke.html


BIBLIO-D =   Zaključene znanstvene zbirke 
podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji 
znanstvenih publikacij

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-znan-zbirke.html


Status in klasifikacija raziskave
Cobiss tip

Delavnica ADP, 26.10.2016



Statusi raziskav

1 - Začetni opis raziskave, 

2 - Polni opis raziskave, 

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni 
spremenljivk iz podatkovne datoteke, 

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga 
spremenljivk s polnim besedilom vprašanj,

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/statusi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/status/1/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/status/2/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/status/3/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/status/4/


Klasifikacija raziskav ADP po 
pomembnosti

1. »raziskave zunaj geografskega ali tematskega okvira arhiva«, 

2. »priložnostne raziskave omejene kvalitete«, 

3. »raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom, tematsko pokrite 
drugje«, 

4. »raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene«, 

5. »raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih 
vzorcih«, 

6. »raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za 
več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene«, 

7. »teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, 
manj vplivne«, 

8. »teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali 
imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za 
znanost« ali 

9. »najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, 
metodološko ustrezne«

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/


 Kategorije 1-6   Cobiss tip 2.25

 Kategorije 7-9   Cobiss tip 2.20

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela (ISO izpis)

BOJINOVIĆ FENKO, Ana, SLAVEC, Ana. Diplomanti FDV na delu 
v tujini, 2013. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv 
družboslovnih podatkov, 2014. http://www.adp.fdv.uni-
lj.si/opisi/dipfdv13//. [COBISS.SI-ID 32902493]
št. avtorjev: 2

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dipfdv13/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32902493


Kako citiram to raziskavo? (Chicago stil?)

Bojinović Fenko, Ana in Ana Slavec. Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 [datoteka podatkov]. Slovenija, 
Ljubljana: Bojinović Fenko, Ana in Ana Slavec [izdelava], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv 
družboslovnih podatkov [distribucija], 2014. ADP - IDNo: DIPFDV13.

ISBD izpis:

BOJINOVIĆ Fenko, Ana

Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 [Elektronski vir] / glavni avtorji Bojinović Fenko, Ana, Slavec, Ana. -
El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014

Način dostopa (URL): http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dipfdv13// (Dostop do podatkovne datoteke brez 
registracije). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 9. 2014. - Povzetek ; Abstract. - ADP - IDNo: 
DIPFDV13, COBISS.SI-ID 32902493

ISBD strnjen izpis:

BOJINOVIĆ Fenko, Ana Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 / glavni avtorji Bojinović Fenko, Ana, Slavec, 
Ana. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014. 

COBISS.SI-ID 32902493

IEEE  izpis:

Ana Bojinović Fenko, Ana Slavec, Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013, Ljubljana, Fakulteta za družbene 
vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014, http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dipfdv13//. [COBISS.SI-
ID 32902493]

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1713219680151144&rec=1&sid=2&fmt=12
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32902493
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dipfdv13/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32902493


Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih 
enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju 
raziskovalne uspešnosti

(ob veljavni verziji tipologije z dne 30. 9. 2016) 

 Večje število avtorjev 

7XX koda 070 + (pod)polje 970b

 80% Sicris točk za kat. H2 (30 tč.) vsi avtorji

 Sodelavci pri raziskavi

7XX koda 927 + (pod)polje 970f

 20% Sicris točk za kat. H2 (30 tč.) vsi  sodelavci

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf


 Če je število avtorjev veliko, priporočamo vnos 
vsaj prvih desetih avtorjev in tudi vseh avtorjev iz 
Slovenije in vseh avtorjev s šifro raziskovalca oz. 
evidenčno številko, podatek o skupnem številu 
avtorjev pa vnesemo v podpolje 970b. Podatek se 
uporablja pri izračunu deleža avtorstva. 

 V podpolje 970b ni potrebno vpisovati števila 
avtorjev, če so vsi avtorji navedeni že v poljih 70X 

Delavnica ADP, 26.10.2016



 Kadar so pri člankih poleg avtorjev navedeni tudi 
sodelavci v raziskovalni skupini (study group), avtorje 
vnesemo v polje 700 oz. 701, sodelavce v raziskovalni 
skupini, ki niso avtorji prispevka, pa v polje 702 (v 
podpolje 4 vnesemo kodo 927 – sodelavec pri raziskavi)

 Kadar je kot avtor prispevka navedena zgolj raz. 
skupina, jo navedemo v podpolju 970a. Sodelavce v 
raziskovalni skupini vnesemo v polje 702, v podpolje 4 pa 
kodo 927 – sodelavec pri raziskavi

 Od raziskovalne skupine vnašamo v polje 702 le 
sodelavce iz Slovenije in avtorje s šifro raziskovalca oz. 
evidenčno številko. Skupno število vseh sodelavcev 
raziskovalne skupine vnesemo v podpolje 970f 

Delavnica ADP, 26.10.2016







Primer 1
Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008:

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/hrmsi08/


„Opis raziskave“ = Naslovna stran

Predpisani vir za polja 

200abefg

210acFakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih 
podatkov 

210d2013

230aEl. knjiga



„Celoten opis raziskave“  = Dodatni 
vir za Cobiss opis

 Vzporedni naslov v angl. (po želji v opombe 300a)  

 Povzetek v angl. (330az)

 Opomba k identifikacijski številki 

301a ADP-IDNo: hrmsi08 

 Časovno obdobje vsebine enote (122a)



npr. SJM junij 2014

 polje 122a + indikatorji

d=„po našem štetju“



Iz ocene NUK Cobiss ID=31037277 
(14.11.2013)

 Priporočamo vnos kode d-publikacija, zaključena ob 
izidu ali v enem koledarskem letu v podpolju 100b

 Naslovna stran je v slovenščini, angleška naslovna 
stran obstaja kot dodatna možnost, na katero 
lahko zgolj opozorite v opombi 300aNa voljo tudi 
jezikovna varianta v angl. 

 angl. nasl. v polje 517a (ne 200d+510a!)

Delavnica ADP, 26.10.2016



 V polju 200 popišite le podatke s slovenske 
verzije, zato brišite navedbe v angleščini. 

 210c brez Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede, Arhiv za                

družboslovne podatke

 Izdelovalcev v bibliografskem opisu ne 
navajamo, brišite vsebino podpolja 200g
datoteko podatkov izdelal CPO

distribucija ADP 



 Ostale (strokovne) sodelavce v raziskavi pišemo 
v polja 702 

(če njihovega avtorskega prispevka ni, ne sodijo v 

polje 200, navedemo jih v opombi v polju 314a)

 Opombo o dostopu ne pišemo v splošne opombe 
300, temveč samo v polje 856z

Delavnica ADP, 26.10.2016



Delavnica ADP, 26.10.2016



Delavnica ADP, 26.10.2016



Princip izpostavljenega avtorstva



 Vodja raziskave, nosilec projekta, koordinator

700 oz. 701 koda avtorstva 070

 (So)avtorji raziskave (vsebinski prispevek pri 
rezultatih, odkritjih)

polje 702, kode avtorstva: 070

 Drugi sodelavci (strokovni, administrativni)

polje 702, kode avtorstva 927 ( 20% točkovanje), 

570 (brez točkovanja, vendar najdljivo v OPAC-u)



Primer 2

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13/

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13/


Delavnica ADP, 26.10.2016



Sicris izpis/točkovanje:

1.) za glavne avtorje:

HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, 
UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2013 : 
mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna 
raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega 
mnenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv 
družboslovnih podatkov, 2014. http://www.adp.fdv.uni-
lj.si/opisi/sjm13/. [COBISS.SI-ID 32967261]       

kategorija: 2H (Z)

točke: 6, št. avtorjev: 5 

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32967261


2.) za strokovne sodelavce (npr. za Broder Živo)

Sicris izpis, opcija „vsa dela“  brez točk

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Drugo

HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, 
UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2013 : 
mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna 
raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega 
mnenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv 
družboslovnih podatkov, 2014. http://www.adp.fdv.uni-
lj.si/opisi/sjm13/. [COBISS.SI-ID 32967261]

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32967261


Primer 3

Delavnica ADP, 26.10.2016

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi1406/

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi1406/


Delavnica ADP, 26.10.2016



Delavnica ADP, 26.10.2016

SICRIS točkovanje za KURDIJO, avtor

KURDIJA, Slavko, TOŠ, Niko, BRODER, Živa (sodelavec pri raziskavi), FALLE 
ZORMAN, Rebeka (sodelavec pri raziskavi), VOVK, Tina (sodelavec pri raziskavi), 
DOUŠAK, May (sodelavec pri raziskavi). Politbarometer 06/14, Slovenija : junij 
2014. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014. 
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi1406/. [COBISS.SI-ID 33195101]
kategorija: 2H (Z); 

točke: 12, št. avtorjev: 2, št. sodelavcev pri raziskavi: 4 (80% od 30 tč.)

SICRIS izpis/točkovanje za BRODER, Ž., sodelavka

KURDIJA, Slavko, TOŠ, Niko, BRODER, Živa (sodelavec pri raziskavi), FALLE 
ZORMAN, Rebeka (sodelavec pri raziskavi), VOVK, Tina (sodelavec pri raziskavi), 
DOUŠAK, May (sodelavec pri raziskavi). Politbarometer 06/14, Slovenija : junij 
2014. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014. 
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi1406/. [COBISS.SI-ID 33195101] 
kategorija: 2H (Z); 
točke: 1.5, št. avtorjev: 2, št. sodelavcev pri raziskavi: 4 (20 % od 30 tč./4)

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi1406/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33195101
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi1406/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33195101

