
Navodila za oddajo del za vnos v 
bibliografijo 

Za vnos del v sistem COBISS.SI uporabite obrazec Obrazec za vnos objavljenega dela v 
sistem COBISS FUDS-FIS, ki ga izpolnjenega skupaj z gradivom oddate vodji knjižnice. 
Predhodno me lahko kontaktirate tudi na naslov: nina.malovrh@fis.unm.si  
V bibliografijo vnašam 15. in 30. v mesecu. 
 

Knjiga, poročilo, raziskovalna naloga, učbenik, skripta, priročnik, atlas, 
slovar, leksikon, monografija 

• original 
• če originala ne morete prinesti, potem pripravite (fotokopirajte ali poskenirajte ter mi 

pošljite po mailu): 

-          fotokopijo platnice knjige; 
-          fotokopijo naslovne strani knjige, to pomeni 1. strani; 
-          fotokopijo strani z navedbo urednika, imena založbe, kraja založbe,  
 tiskarne, kraja tiskarne, CIP zapisa (kataložni zapis o publikaciji v okvirčku,  
 pri slovenskih izdajah ga izdela Narodna in univerzitetna knjižnica), naklade..; 
-          ISBN številko; 
-          fotokopijo zadnje oštevilčene strani rimske in arabske paginacije; 
-          fotokopijo strani, kjer je navedena citirana literatura. 
 

Diplomsko delo, magistrsko delo, doktorska disertacija 

• original 
• če originala ne morete prinesti, potem pripravite (fotokopirajte ali poskenirajte ter mi 

pošljite po mailu): 

-          fotokopijo naslovne strani (1. stran); 
-          fotokopijo strani s Ključno dokumentacijsko informacijo v slovenščini. 
 

Poglavje v monografiji = knjigi 

• original 
• če originala ne morete prinesti, potem pripravite (fotokopirajte ali poskenirajte ter mi 

pošljite po mailu): 

-          fotokopijo platnice knjige; 
-          fotokopijo naslovne strani knjige;  
-          fotokopijo strani z navedbo urednika, imena založbe, kraja založbe,  
           tiskarne, kraja tiskarne, CIP zapisa (kataložni zapis o publikaciji v okvirčku,  
           pri slovenskih izdajah ga izdela Narodna in univerzitetna knjižnica), naklade ..; 
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-          ISBN številko; 
-          fotokopija zadnje oštevilčene strani rimske in arabske paginacije; 
-          fotokopija vašega poglavja vključno s citirano literaturo (če je poglavje  
        preobsežno  
. 
 

 Konferenca - zbornik abstraktov, zbornik člankov, zbornik posterjev 

• original 
• če originala nikakor ne morete oddati, potem pripravite (fotokopirajte ali poskenirajte 

ter mi pošljite po mailu): 

-          fotokopijo platnice; 
-          fotokopijo vseh naslovnih strani; 
-          fotokopijo strani z navedbo urednika, imena založbe (izdajatelja), kraja  
           založbe, tiskarne, kraja tiskarne, CIP zapisa (kataložni zapis o publikaciji v  
 okvirčku, izdela ga Narodna in univerzitetna knjižnica), naklade ...; 
-          ISBN številko ali ISSN številka; 
-          fotokopijo vašega abstrakta, članka ali posterja vključno s citirano 
           literaturo; 
-          fotokopijo zadnje oštevilčene strani knjige.  
 

 Članek 

• original številko revije 
• če originala nikakor ne morete oddati, potem pripravite(fotokopirajte ali poskenirajte 

ter mi pošljite po mailu): 

-          če članek nima pagine vive (sprotnega naslova na vrhu prve strani članka in  
           običajno tudi na vrhu vsake nadaljnje strani), fotokopirajte platnice revije - če  
           tudi to ni mogoče, čitljivo dopišite ime, volumen, številko in leto izida  
 revije; 
-          ISSN številka; 
-          fotokopija celega članka. 
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