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DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU KRITERIJEV ZA SOFINANCIRANJE 
NAKUPA TUJE ZNANSTVENE LITERATURE IN BAZ PODATKOV V 

LETU 2006 
 
1.1. Dostopnost 
 
Število aktivnih članov/uporabnikov v letu 2005  
(posebej navedite še uporabnike, ki so raziskovalci) 
- vsi uporabniki (aktivni člani vključno z raziskovalci)       

- samo raziskovalci       

 
1.2. Pogostnost uporabe 
 
- število izposoj in uporabe (tudi elektronske) tuje znanstvene literature v letu 2005       

- medbibliotečna izposoja in posoja tuje znanstvene literature v letu 2005       

- število uporab baz podatkov v letu 2005       

 
 
1.3. Kontinuiteta naročil 
 
Število s seznama prijavljenih revij: 

 število 

- 1 do 5 let       

- 6 do 10 let       

- 11 do 20 let       
 

Skupaj povprečje:       
 
baz podatkov: 

 število 

- 1 do 5 let       

- 6 do 10 let       

- 11 do 20 let       
 
Skupaj povprečje:       
 
Priložite: 

• seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih tujih revij (izpis COR009 iz sistema 
COBISS.SI) 

• seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov 
 
1.4. Strokovna usposobljenost prijavitelja za sodelovanje z uporabniki 
 
Označi dejavnost, ki jo knjižnica opravlja: 

 izposoja uporabnikom, 
 dodatne knjižnične in informacijske storitve (referenčna služba in medknjižnična izposoja) 
 zahtevne knjižnične in informacijske storitve (z informacijskimi specialisti iz področja) 
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1.5. Obseg financiranja iz drugih neproračunskih virov 
 
Navedite % neproračunskih sredstev za nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2005: 

      
 
 
1.6. Kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov 
 
Seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih tujih revij (izpis COR009 iz sistema COBISS.SI) 
vključuje izračun števila točk po Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje nakupa tuje 
znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006. 
 
1.7. Ekonomičnost in racionalnost nabave 
 
prihranek sredstev pri nabavi tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2005 zaradi  
ekonomičnosti in racionalnosti naročanja       
 
Posebej navedite naslove revij in baz podatkov, ki jih predlagate v sofinanciranje, ki se v Sloveniji 
podvajajo. 
      

 
1.8. Infrastrukturni pogoji 
 
Opišite pogoje, ki so na voljo vašim uporabnikom (čitalniška mesta, urejen dostop do medmrežja, 
dostopnost gradiva ipd.) 
      

 
1.9. Nabava tuje znanstvene literature in baz podatkov preko konzorcijev 
 
Navedite ali ste vključeni v konzorcij: 

 ne 
 da, v katere:  

      

 
 % predlagane nabave preko konzorcijev:       
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Glej primer: 
 
Tuja znanstvena literatura 

Št. vse naročene tuje zn. lit.  Št. naročene tuje zn. lit preko 
konzorcijev % nabave preko konzorcijev 

55 revij 15 revij 15/55 = 27% 
 
Tuje baze podatkov 
Navedba naročenih baz 
podatkov 

Navedba naročenih baz 
podatkov preko konzorcija % nabave preko konzorcijev 

INSPEC, COMPENDEX, 
Medline INSPEC 1/3= 33% 

 
 
Prosimo Vas, da navedete vsebinske in ekonomske argumente za naročanje NOVE tuje znanstvene 
literature in baz podatkov in konzorcialnih naročil.  
      

 
 
 

Kraj in datum:  Podpis predstojnika: 

      Žig       
 

Kraj in datum:  Podpis vodje knjižnice: 

      Žig       
 


