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Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja 

 

Namen sestanka:    Pregled in reševanje problemov pri katalogizaciji, verifikaciji 

in vrednotenju bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri 

vrednotenju raziskovalne uspešnosti  

 

Kraj/čas:  Sestanek na daljavo (Zoom), 19. 11. 2020, od 9.00 do 11.30 

 

 

Prisotni predstavniki OSIC-ev: mag. Janez Jug, mag. Boštjan Mur (OSICD) 

Iztok Skulj, mag. Doris Dekleva Smrekar, Mojca Kosem 

(OSICT) 

mag. Irena Sajovic (OSICN) 

dr. Tomaž Bartol (OSICB) 

Irena Janjić (OSICM) 

 

Prisotni predstavniki ARRS-ja: 

Prisotni predstavniki IZUM-a: 

 

dr. Stojan Pečlin 

 

Lidija Curk, Branko Kurnjek, Darinka Šeško, mag. Apolonija 

Marolt Zupan 

 

  

Vsebina in dogovori 

 

Najprej smo pregledali zapisnik prejšnjega sestanka, ga ustrezno dopolnili in potrdili. Na 

sestanku smo obravnavali spremembe v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje 

bibliografij v sistemu COBISS, merila za seznam BIBLIO-B ter predlog meril za vključevanje in 

izključevanje založb s seznama BIBLIO-C. 

 

1. Spremembe in dopolnitve dokumenta Tipologija dokumentov/del za vodenje 

bibliografij v sistemu COBISS 

Glede na sprejete sklepe prejšnjega sestanka smo dorekli podrobnosti glede definicij 

vabljenih predavanj, podatkovnih prispevkov, strokovnih in poljudnih člankov, znanstvenih 

monografij ter znanstvenih sestavkov v monografijah in patentov. 
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Odprti ostajajo predlogi glede tipov 2.18 in 2.19 ter uvedbe novega tipa (2.33) za strokovni 

film. 

SKLEP: 

 OSIC-i do naslednjega sestanka razmislijo o predlogu sprememb pri tipih 2.18 in 2.19 

ter o uvedbi tipa 2.33. 

 

2. Merila za seznam BIBLIO-B 

Predlagana merila za seznam BIBLIO-B so bila potrjena na treh področnih 

znanstvenoraziskovalnih svetih. Preostali trije jih bodo obravnavali na naslednji seji.  

 

3. Merila za seznam BIBLIO-C 

Obravnavali smo problematiko seznama BIBLIO-C. Treba je določiti takšna merila, da bodo 

na njihovi osnovi na seznam lahko prišle kvalitetne založbe, istočasno pa bodo ta merila 

preprečila, da bi na seznam prišle samozaložbe ter predatorske in dobičkarske založbe, ki 

nekritično objavljajo vsako delo.  

SKLEP: 

 Vsak OSIC pošlje v IZUM svoj predlog meril za dodajanje založb na seznam 

BIBLIO-C in izločanje založb s tega seznama. Merila morajo vsebovati tudi vse 

primere spornih praks, ki jih založba ne sme prakticirati (rok za pošiljanje meril: 

15. 12. 2020). 

 IZUM v enem dokumentu zbere vse predloge OSIC-ev in jih pošlje vsem OSIC-em in 

ARRS-ju še pred naslednjim sestankom. 

 Na naslednjem sestanku bomo obravnavali vse predloge in sprejeli skupna merila za 

uvrščanje založb na seznam BIBLIO-C. 

 Na osnovi sprejetih meril bodo OSIC-i kasneje preverili, ali založbe, ki so že na 

seznamu BIBLIO-C, ustrezajo sprejetim merilom. Za založbe, ki merilom ne bodo 

ustrezale, bo podan predlog za izločitev s seznama BIBLIO-C. 

 

 

Naslednji sestanek bo 18. 12. 2020 (prek Zooma), ko bomo obravnavali merila za seznam 

BIBLIO-C. 

 

 

 

 

Pripravila: mag. Apolonija Marolt Zupan 

 

Maribor, 25. 11. 2020 


