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Novi stari časi? 
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 osredotočanje na potrebe posameznih skupin 

uporabnikov 

 gradnja odnosov s posameznimi skupinami 

uporabnikov 

 globoko razumevanje njihovega dela 

 zagotavljanje informacijskih storitev po meri za 

zadovoljevanje njihovih potreb 
 

Shumaker and Talley (2009) 

http://hq.sla.org/pdfs/EmbeddedLibrarianshipFinalRptRev.pdf 

 

http://hq.sla.org/pdfs/EmbeddedLibrarianshipFinalRptRev.pdf
http://hq.sla.org/pdfs/EmbeddedLibrarianshipFinalRptRev.pdf


Knjižničar za stike z raziskovalci: 
 poznavanje iskalnih orodij za posamične discipline 

 IP usposabljanja za različne tipe raziskovalcev 

 odkrivanje informacij, literature 

 svetovanje glede citiranja in uporabe orodij za 

upravljanje virov 

 proaktivno razvijanje in promoviranje knj. storitev 

 poznavanje podatkovnih virov za posamezno 

disciplino 

 poznavanje trenutnih in razvojnih raziskovalnih 

interesov v organizaciji 

 razumevanje individualnih/projektnih potreb 

(pomembna sposobnost aktivnega poslušanja) 

 
18.6.2014 Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 3 



Slovenske akademske in 

raziskovalne knjižnice I. 

  bibliografije 

 iskanje citatov 

 svetovanje v zvezi z objavljanjem 

 svetovanje o spremljanju raziskovalne uspešnosti 
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Podpora ravnanju z 

raziskovalnimi podatki 

 ODKJG izdela prvi bibliografski zapis raziskave leta 

2004 

 ARRS spodbuja oddajanje podatkov v ADP od leta 

2006 

 ODKJG sodeluje pri metodoloških osnovah priprave 

metapodatkov v ADP v skladu s knjižničarskimi pravili 

 konverzija metapodatkov raziskav v lokalno bazo 

ODKJG leta 2007 

 redakcija zapisov in shranjevanje v COBIB.SI 

 bibliografski zapisi v COBISS.SI 
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Prvi zapis v COBISS, 19. 1. 2004 
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Pravilnik o kazalcih in merilih 

znanstvene in strokovne 

uspešnosti (14. 4. 2006) 

5. člen (bibliografski kazalci in merila znanstvene 

uspešnosti): 

 

• Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) iz 

seznama agencije          30 točk       Z2 

 

     (Ur. l. RS, št. 39/2006) 

 

 
Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 7 18.6.2014 



5. člen (bibliografski kazalci in 

merila znanstvene uspešnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne 

uspešnosti (14. 4. 2006-1. 6. 2009) 

 Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev 8 18.6.2014 



Seznam agencije 

 

 

 

 

 

 

 

COBIB.SI, TD=2.20  369  

arhivirane v ADP  304  

druge zbirke podatkov   65 

Stanje 17. 6. 2014 ob 13.45 
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Tipologija dokumentov/del za 

vodenje bibliografij v sistemu 

COBISS, 19. 4. 2006 

 

 

 

 

COBIB.SI: 

DM=2006*    3 

DM=2007* 219 

DM=2008*    2 
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Tipologija dokumentov/del za 

vodenje bibliografij v sistemu 

COBISS, 10. 6. 2008 
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Pravilnik o postopkih 

(so)financiranja, ocenjevanja in 

spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (23. 11. 2013) 

 Priloga 2: Bibliografska merila znanstvene in strokovne 

uspešnosti: 

2H -  Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) iz 

seznama agencije 30 točk  (Z2) 

 

2010  2G 

2011-  2H 
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Konverzija podatkov ADP v 

COBISS, 2007  

maj – december: 

14. 5. 2007 začetek priprav 

20. 6. 2006 tabela ADP - COMARC 

27. 8. 2007  seznam avtorjev 

12. 11. 2007 konverzija v testno okolje  

17. 12. 2007 tretja testna konverzija 

19. 12. 2007 končna konverzija – 337 zapisov 
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Po konverziji 

 Urejanje bibliografskih zapisov  

 

 

 

 

 ADP objavlja nove različice datotek podatkov in 

spreminja metapodatke 

  zapis v COBISS opisuje prvo objavo 

 

 katalogizacija novih raziskav v ADP 
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Zbirka podatkov v bibliografiji 
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Slovenske akademske in 

raziskovalne knjižnice II. 

  bibliografije 

 iskanje citatov 

 svetovanje v zvezi z objavljanjem 

 svetovanje o spremljanju raziskovalne uspešnosti 

 

+ podpora odprtemu objavljanju 

+ svetovanje o avtorskopravnih vidikih 

+ podpora ravnanju z raziskovalnimi podatki 

+ izdajanje znanstvenih in strokovnih revij 

http://www.openaccess.si/ 
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http://www.openaccess.si/
http://www.openaccess.si/


Razvoj? 

 

? Politike in smernice 

? Zagotavljanje sredstev 

? Usposobljenost kadrov 

? Sodelovanje 
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http://www.dcc.ac.uk/resources/roles 
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