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Izvleček
Magistrska naloga se osredotoča na primerjavo uporabe elektronskih revij konzorcijev
Centralne tehniške knjižnice. Uporabljeni so podatki o dejanski uporabi elektronskih revij.
Namen magistrske naloge je ugotoviti, po katerih elektronskih revijah uporabniki
najpogosteje segajo, kateri posredniki in dobavitelji so v slovenskih knjižnicah
najpogostejši, kakšne so cene določenih elektronskih revij in kateri so drugi viri sredstev, s
katerimi slovenske knjižnice nabavljajo elektronske revije. V nalogi sta uporabljeni
analitična in statistična metoda. Konzorciji so vrednoteni po sprejeti metodologiji, saj ta
vrednoti prijavljene revije. Zanimalo me je, ali lahko merimo konzorcije z enakimi merili
kot posamezne revije, ki jih prijavijo knjižnice. Iz metodologije, ki jo uporablja ARRS, je
pri raziskavi elektronskih revij uporabljen samo podatek o dostopnosti, kvaliteti in pomenu
naročene mednarodne znanstvene literature in baz podatkov ter o pogostosti uporabe.
Primerjava konzorcijev je pokazala, da je pri ocenjevanju konzorcijev ključnega pomena
podatek o kvaliteti in pomenu naročene mednarodne znanstvene literature in baz podatkov
ter podatek o pogostosti uporabe. Rezultati kažejo, da revije z visokim IF (Impact Factor dejavnik vpliva) nimajo nujno visoke uporabe. Prav tako tudi cena ni vezana na IF.
Ugotovila sem, da ni večjega števila objav slovenskih avtorjev v revijah z višjim IF in tudi
ne v revijah, ki imajo višjo statistiko uporabe.
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Abstract:
The master degree thesis focuses on the comparison of the uses of electronic magazines of
Central Technical Library consortiums. The data used refer to the actual use of electronic
magazines. The objective of the thesis is to ascertain which electronic magazines have the
widest readership, which agents and suppliers are predominant in Slovene libraries.
Furthermore, the thesis aims to establish the prices of electronic magazines and additional
financial sources Slovene libraries use to supply electronic magazines. The methods used
in the thesis are analytical and statistical. The consortiums are evaluated according to the
accepted methodology, for it is this methodology that evaluates the registered magazines.
My aim was to examine whether consortiums can be measured with the same measurement
as individual registrations of magazines by libraries. From the methodology used by
Slovenian Research Agency, the research uses only the data on accessibility, quality and
importance of the ordered international scientific literature and databases as well as the
frequency of use. The comparison of consortiums reveals that in the evaluation of
consortiums, the crucial data are: firstly, the quality and importance of the ordered
international scientific literature and databases and, secondly, the data on the frequency of
use. The results show that magazines with a high Impact Factor do not necessarily have a
high rate of use. There is no strong connection between the price and the IF either. I have
established that there is not a higher number of publishing by Slovene authors either in
magazines with a higher IF or in magazines with a higher statistics of use.
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1 UVOD
Že stoletja raziskovalne knjižnice ocenjujejo po kvaliteti njihovih zbirk. Naloga knjižnic je
pridobivanje različnih vrst gradiva in njihova katalogizacija, da so lahko na voljo
uporabnikom. Ko je bila knjižničnim storitvam prvič predstavljena računalniška
tehnologija, se je hitro vsrkala v vse vidike knjižničarstva in močno vplivala na knjižnične
storitve. Pojav in razširitev interneta ter decentralizacija razširjanja informacij so bili
ključnega pomena pri odkrivanju novih dimenzij v delu knjižnic. Knjižnica, ki podpira
raziskovalno dejavnost, se v 21. stoletju sooča s številnimi izzivi, tako notranjimi kot
zunanjimi. Spremembe so konstantne in se pojavljajo povsod – v zbirkah, storitvah in
dobavi, politiki knjižnic, dodelitvi sredstev, spremembe, nastale z novimi tehnologijami, pa
so vidne tudi pri zaposlenih in njihovih znanjih.
Za dostop do informacijskih virov je bilo včasih potrebno obiskati knjižnice, danes pa to
omogočajo že dostop do interneta ter avtentikacija in avtorizacija v primerih, ko je to
potrebno. Avtentikacija se nanaša na verodostojnost uporabnika, kar pomeni, da se
uporabnik ob dostopu do licenčnega gradiva prijavi s svojim uporabniškim imenom in
geslom in tako izkazuje svojo verodostojnost. Pri avtorizaciji pa gre za pravice dostopa
določenega uporabnika, ki se običajno avtomatično preverja prek ponudnikov licenčnih
virov z lokacijo, po kateri dostopa uporabnik, po IP-naslovu računalnika ali z dostopom z
geslom.

Prehod od tiskanih k elektronskim znanstvenim revijam je zahteval tudi spremembo
nabavne politike in modelov plačila za uporabo teh informacijskih virov. V času
varčevanja in zmanjševanja finančnih sredstev je v knjižnicah pomembno, da spremljajo
dejansko uporabo svojega gradiva, še posebej tistega, do katerega omogočajo dostop
svojim uporabnikom v elektronski obliki. V današnjem času imamo namreč na voljo
odlične metode e-metrije, s katerimi lahko spremljamo uporabo elektronskega gradiva.
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2 NABAVNA POLITIKA
Za elektronske oblike publikacij je že povsem na začetku potreben skupinski pristop. Ker
je veliko elektronskih naslovov zelo dragih ali interdisciplinarnih, bi bilo neprimerno, da bi
se o naročilu odločal samo en strokovnjak. Potrebna sta večja komunikacija in usklajevanje
med različnimi oddelki knjižnice, saj je možnih rešitev veliko (Jones, 2003). Tudi Žaucer
pravi, da je nabava obširen proces, v sodobnem digitalnem svetu pa postaja to nelinearen,
pogosto cikličen proces, v katerega je pogosto vključenih celo do 15 ljudi, ki delujejo
timsko (Žaucer, 2002). Proces naročanja elektronskih revij je torej dolgotrajen in je del
širše nabavne politike.
Nabavna politika je v zadnjih letih povezana s številnimi novimi izzivi:


pojavljajo se novi načini raziskovanja;



stroški za knjižnično gradivo so začeli naraščati zaradi inflacije in agresivnih
cenovnih politik nekaterih komercialnih založnikov;



proračuni knjižnic so se skrčili, velikost knjižničnih zbirk z obstoječim proračunom
je težko razširiti;



delitev virov je možna s pomočjo sistemov, kot je OCLC, in knjižničnih
konzorcijev, ki so se pojavili v številnih mestih in državah;



medbibliotečna izposoja in posredovanje dokumentov sta s pojavom informacijske
tehnologije veliko učinkovitejša – gradivo, ki ni dostopno v knjižnici, se lahko hitro
pridobi iz drugih knjižnic;



elektronske revije postajajo nujnost (Liu, 2001).

Cilj nabavne politike je z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti najprimernejšo in
najustreznejšo knjižnično zbirko, kar sta hkrati cilj in osnova delovanja vsake knjižnice.
Proces izbire gradiva v visokošolskih in specialnih knjižnicah je veliko zahtevnejši kot v
nekaterih drugih tipih knjižnic, saj je obseg potencialnega gradiva veliko večji.
Nabava (ang. acquisition) je izraz, ki se uporablja v povezavi z vsem, kar se nanaša na
pridobivanje knjižničnega gradiva, in pomeni skupek postopkov, ki so potrebni, da izbrano
gradivo naročimo, pridobimo in vključimo v fonde določene knjižnice. Potrebno je

HABJANIČ, I. Mere ekonomičnosti pri uporabi elektronskih revij v visokošolskih in specialnih knjižnicah.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013
10

omeniti, da je nabava tehnični postopek, ki je v skladu z nabavno politiko knjižnice
(Južnič, 2000).
Pri naročanju ima knjižnica možnost izbiranja med različnimi načini. Naročanje lahko
poteka prek posrednika, konzorcija ali neposredno prek založnikov. Čeprav se zdi, da
posrednik pri nabavi elektronskih revij nima tako bistvene vloge kot pri nabavi tiskanih
revij, pa ostane še kar nekaj nalog, s katerimi olajša delo knjižnicam. Tako še vedno
ohranja funkcijo kontakta za naročanje, izdajanje faktur in podaljševanje pogodb, pojasni
vsebino licenc in pomaga pri registriranju naslovov IP, medtem ko elektronski dostop
omogoči založba oziroma lastnik. Glede cen, licenc in dostopa do elektronskih revij se
nekatere knjižnice veliko lažje pogajajo neposredno z založniki. Ker pa je njihov cilj
obdržati stare kupce, najti nove in obdržati svoj ugled, si posredniki iščejo nove vloge.

3 FINANCIRANJE
3.1. PODROBNO O KONZORCIJIH
Konzorcij je začasno združenje dveh ali več organizacij zaradi uspešnejšega poslovanja ali
zaradi doseganja določenega cilja (Žaucer, 2004).
Bistveni smoter nabavnih konzorcijev je povečati število naslovov revij, dostopnih
vsakemu konzorcijskemu partnerju. Druge prednosti konzorcijev so še večja možnost za
doseganje nižjih cen in drugih ugodnosti, manj pogajalskih naporov in zmanjšanje stroškov
medknjižnične izposoje znotraj konzorcija. Večina univerzitetnih knjižnic po svetu se
zaradi učinkovitejšega delovanja združuje v nabavne konzorcije (Žaucer, 2002).
Ena glavnih nalog konzorcija knjižnic je skupen nakup digitalnih virov. Sem sodijo
digitalne informacije kateregakoli tipa, tudi programska oprema, vendar je nakup
elektronskih revij najbolj razširjena aktivnost in ima največji vpliv na uporabniške storitve
ter najvišji ekonomski učinek. V poznih devetdesetih letih se je s povečanjem števila
založb in s pojavom elektronskih revij začel prebujati nov tip licenciranja revij v paketih,
ki je zamenjal tradicionalno naročniško razmerje na posamezno revijo. Začela so se
pogajanja o paketih, ki so postala glavna naloga večine konzorcijev. Seveda so nekateri
konzorciji postali pravi »tržni klubi« za pogajanja in nakup licenc po ugodnih cenah in
pogojih. Razlog za to je po mnenju Tommasa Giordana ta, da konzorcijem kljub jasno
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zastavljenim nalogam in programom manjka eksplicitno poslanstvo. Ustvarjeni so zato, da
bi pridobili kratkoročne praktične koristi, in ne stremijo k večjemu povezovanju ali skupni
ponudbi storitev. Termens pravi tudi, da konzorciji niso samo instrument za nabavo
informacij v novem formatu, ampak orodje za preoblikovanje knjižnične prakse k novemu
modelu upravljanja in storitev (Termens, 2008).
Cene tuje znanstvene literature nenehno rastejo in proračuni knjižnic podražitvam težko
sledijo; naročnine se letno povišajo od 5 do 12 odstotkov. Založniki podražitve
upravičujejo z letno inflacijo, s povečevanjem obsega vsebine in števila končnih
uporabnikov. Odgovor knjižnic na tovrstno poslovno politiko komercialnih založnikov je
povezovanje v konzorcije za dostop do komercialnih virov in s tem doseganje cenejšega
dostopa (Mandelj in Pušnik, 2010).
Po državah so se oblikovali različni modeli konzorcijev:


institucionalizirani,



decentralizirani in



regionalni.

Institucionalizirani konzorciji za dostop do informacijskih virov vključujejo izjemno širok
krog ne le znanstvenih, temveč tudi drugih organizacij (splošne, nacionalne knjižnice,
različne šolske knjižnice), zato so tovrstni konzorciji veliki in dragi ter vsebinsko
praviloma sorazmerno manj kakovostni. Ker financiranje poteka večinoma centralizirano
in neposredno iz državnih proračunov, obstaja nevarnost, da državni proračun ob slabšem
zastopanju interesov raziskovalne infrastrukture postavke za znanstveno literaturo
enostavno zmanjša.
Decentralizirani nacionalni konzorciji so oblika povezovanja različnih akademskih
organizacij za cenejši in enostavnejši dostop do literature. Organizacija takih konzorcijev
je cenejša in bolj ekonomična. Značilno za ta model konzorcijskega povezovanja je, da se s
ponudniki virov pogajajo knjižničarji, ki so po definiciji trši pogajalci kot npr. državni
uradniki; tudi strokovno znanje knjižničarjev je večje. Nevarnost pa je, da nekatere
organizacije, ki sicer imajo tovrstne potrebe, zaradi organizacijskih ali kakih drugih
vzrokov (najpogosteje nepoznavanja problematike, neobstoja knjižnice ipd.) niso vključene
v konzorcije. S takim problemom se je soočila tudi javna Agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije – ARRS (Mandelj in Pušnik, 2010).
Sofinanciranje nabave tujih znanstvenih revij in baz podatkov za slovenske visokošolske in
raziskovalne organizacije je bila tradicionalno naloga ARRS in njegovih predhodnikov, ki
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so skrbeli za financiranje raziskovalnega dela in dejavnosti. Korenitejše in inovativnejše
spremembe je pri financiranju tuje znanstvene literature ARRS začel uvajati ob
intenzivnejšem pojavljanju problemov in izzivov, ki so se v veliki meri manifestirali tudi v
slovenskem znanstvenem informiranju – pojav elektronskih informacijski virov, hitra rast
cen, krčenje proračunov knjižnic, možna pogajanja s ponudniki literature za nižjo ceno ter
neobstoj javnega urada ali agencije, ki bi se v imenu knjižnic pogajala za čim cenejši
dostop do informacijskih virov. Temeljna naloga ARRS v teh razmerah je bila zagotoviti
čim boljši možni izkoristek razpoložljivega denarja oziroma čim širšemu krogu
raziskovalcev visoko kakovosten izbor tuje znanstvene literature v tiskani ali elektronski
obliki po čim ugodnejših poslovnih pogojih. Zato je bilo ustanovljeno posebno strokovno
telo z desetimi člani, ki so vsi strokovnjaki na svojem področju. Glede na trende, ki se
uvajajo v knjižnicah, so bili pri kreiranju evalvacijskega sistema upoštevani naslednji cilji:


transparentnost,



naravnanost na konzorcije in elektronske vire,



napredek knjižničnega sistema in kvalitete storitev,



boljše financiranje (Mandelj, Pušnik in Južnič, 2010).

Posebno pozornost so namenili kakovosti knjižničnih zbirk, nekateri elementi pa merijo
tudi kvaliteto knjižničnih storitev. Posvetili so se sodelovanju med knjižnicami, njihovemu
povezovanju in ustanavljanju konzorcijev. Rezultati so bili pozitivni. Knjižnice namreč
gradnji zbirk posvečajo veliko več pozornosti, saj je to njihova osnovna dejavnost in
dolžnost do uporabnikov.
ARRS se je v zadnjih letih na osnovi predhodnih izkušenj odločil, da bo pri sofinanciranju
nabave mednarodne literature in baz podatkov skrbel predvsem za zagotavljanje ustreznih
sredstev, strokovne odločitve pa bo prepustil strokovnemu telesu in knjižnicam. Te
odločitve nato potrjuje še znanstveni svet agencije in upravni odbor. Na razpis se lahko
prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih
organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati
informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni
dejavnosti. ARRS na takšen način zagotavlja dostop do literature širokemu krogu
raziskovalcev in drugih uporabnikov, na drugi strani pa z razpisom zagotavlja
uresničevanje interesa knjižnic in transparentno financiranje. ARRS torej zagotovi sredstva
in izvede razpis, knjižnice oziroma druge zainteresirane organizacije s prijavo izkažejo
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svoj interes, način podeljevanja sredstev pa upravnemu odboru ARRS predlaga neodvisno
strokovno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz različnih knjižnic in znanstvenih področij.
Gre za primer dobre prakse, ko pravzaprav knjižnična stroka sama neposredno in
neodvisno vpliva na tako pomembne odločitve, kot je delitev sredstev za literaturo. To je
zanimiv kamenček v mozaiku polemik o vlogi sodobnega knjižničarstva v novih družbenih
in tehnoloških razmerah, ki je bil predstavljen tudi mednarodni strokovni javnosti (Južnič,
2009).
ARRS se je v zadnjih letih odločil, da se bo osredotočil na zagotavljanje denarja, strokovne
odločitve pa prepustil strokovnemu telesu in knjižnicam. Pomembna strateška odločitev
ARRS in strokovne komisije je, da bo financirala pretežno servise z dostopnimi
primarnimi dokumenti oziroma celotnimi besedili (znanstvene revije) in manj sekundarne
bibliografske servise. Uporabniki do gradiv večinoma prihajajo prek računalnikov in
iščejo predvsem dostop do celotnih besedil v elektronski obliki. Najpomembnejša strateška
odločitev ARRS je, da podpira konzorcijsko povezovanje posameznih knjižnic (Mandelj,
Pušnik in Južnič, 2010).
Načrti so veliki, a v veliki meri odvisni od finančnih razmer v prihodnje. Upravljavci
konzorcijev bodo morali zagotoviti enotno okolje za uporabo virov na ravni konzorcijev
(primer za to je Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani http://dikul.uni-lj.si). V naslednjih
letih lahko pričakujemo tudi povezovanje na mednarodni ravni, najpomembnejši cilj pa bo
zagotovitev pogojev za prehod na tako imenovani e-only sistem oziroma na zgolj
elektronske verzije znanstvenih revij. Temeljni organizacijski pogoj za to je zagotovitev
arhiviranja licenciranih virov, pomembna pa bo tudi ureditev davčne zakonodaje, ki dostop
do elektronskih dokumentov (čeprav jih v večini primerov knjižnice kupijo in hranijo na
strežnikih ponudnikov) obravnava kot storitev in obračunava 20-odstotno stopnjo DDV
(Mandelj in Pušnik, 2010). Danes je stopnja DDV še nekoliko višja.

3.2. KONZORCIJSKA DEJAVNOST V SLOVENIJI
Nabava podatkovne zbirke Inspec (Inštitut Jožef Štefan – IJS in CTK) spada med prve
skupne nabavne aktivnosti v Sloveniji. Sem spadajo še nabava tiskane in elektronske
različice Chemical abstracts (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – FKKT in
CTK), nabava podatkovnih zbirk CAB in FSTA (Biotehniška in Veterinarska fakulteta
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Univerze v Ljubljani, Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) in Kmetijski inštitut),
nabava elektronskih revij ScienceDirect (IJS, KI, CTK, kasneje še Univerza v Mariboru,
ZRC SAZU, IZUM), podatkovna zbirka Compendex (UKM in CTK), elektronske revije
SpringerLink (več knjižnic), elektronske revije Kluwer, elektronske revije Emerald, IUS
INFO (sprva splošne knjižnice), podatkovne zbirke EBSCOhost/eIFL.Direct (sprva ZBDS)
in elektronske revije American Physical Society – COSEC (Žaucer, 2004).
Narodna in univerzitetna knjižnica je koordinator konzorcija COSEC, ki se kot prvi
knjižnični konzorcij v Sloveniji povezuje z ostalimi nacionalnimi konzorciji po svetu in je
član največjega mednarodnega konzorcija na svetu eIFL.net. Priprave za ustanovitev
konzorcija so se začele leta 2002, že leto kasneje pa so Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani, Inštitut Jožef Štefan, Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v
Ljubljani, Univerza v Mariboru skupaj z Univerzitetno knjižnico Maribor, Univerza na
Primorskem, Zveza splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije sklenili
pogodbo o ustanovitvi in delovanju Konzorcija slovenskih knjižnic.
Vsaka konzorcijska članica ima dostop do drugačnega nabora revij. V okviru konzorcijev
CTK je v letu 2013 tekoče dostopnih preko 6000 revij (spletna stran Centralne tehniške
knjižnice Univerze v Ljubljani: http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji/).

4 FINANCIRANJE KNJIŽNIC IN CENE ELEKTRONSKIH REVIJ
4.1. FINANCIRANJE
Zakon o knjižničarstvu (2001) v 51. členu opredeljuje oblike in načine financiranja
knjižnic glede na vire. Navaja, da knjižnice, ki so samostojni in javni zavodi in knjižnični
informacijski servis, pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za
storitev javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov. Med drugim
sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic in knjižničnega informacijskega
servisa pokrivajo tudi nakup knjižničnega gradiva.
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Nakup znanstvene literature in podatkovnih zbirk je bil do leta 2004 financiran z
namenskimi sredstvi Ministrstva za znanost in tehnologijo (MZT) in Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ).
Leta 2005 je financiranje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji in s tem tudi
financiranje nakupa znanstvene literature in podatkovnih zbirk prevzel ARRS. Uvedel je
javne razpise za sofinanciranje nakupa ter dopolnil pravilnik s strokovnimi kriteriji. Način
poročanja o porabi sredstev se je z letom 2005 spremenil. Do vključno leta 2004 sta
ministrstvi poročali o porabi na treh postavkah: tuja literatura in baze podatkov, IZUM ter
specializirani informacijski centri in druge knjižnične informacijske storitve. Od leta 2005
ARRS poroča o porabi sredstev za sofinanciranje nakupa tuje literature in baz podatkov ter
za IZUM in drugo knjižnično informacijsko dejavnost (Rožić in Kotar, 2009).
V letu 2006 je 63 specialnih in visokošolskih (raziskovalnih) knjižnic prejelo sredstva
ARRS za financiranje svojih zbirk, naročnin na revije in podatkovnih zbirk. Vse knjižnice
so bile ovrednotene in razdeljene v tri kategorije: nadpovprečno, povprečno in
podpovprečno. Sedem knjižnic ni prejelo nobenih sredstev, saj so bili njihovi rezultati
vrednotenja predlaganih tiskov prenizki.
Isti sistem je bil uporabljen leta 2007 in rezultati so bili tudi javno objavljeni, kar je postal
in ostal standard vse do danes. V tem letu je 7 prijavljenih knjižnic doseglo zadostno
število točk za uvrstitev v prvo kategorijo, 29 za uvrstitev v drugo in 21 za uvrstitev v
tretjo kategorijo. Ostale knjižnice se niso kvalificirale za prejem sredstev ARRS. Leta 2008
je bilo v prvo kategorijo uvrščenih 11 prijavljenih knjižnic, v drugo 28 in v tretjo 19.
Prvotno je bilo načrtovano, da bi knjižnice, uvrščene v prvo kategorijo, prejele 10 %
dodatnih sredstev, knjižnice v drugi kategoriji enaka sredstva kot leto poprej in knjižnice v
tretji kategoriji 10 % manj sredstev. Ideja ni nameravala zmanjšati dela sredstev, temveč
počasi nadaljevati in pustiti knjižnicam nekaj časa za prilagoditev in izboljšanje. ARRS je
želel ustrezno zasnovati delitev sredstev med šest ved: naravoslovno-matematične,
tehniške, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične. Za nekatere od teh ved
(družboslovne in humanistične) je bil cilj dosežen, medtem ko so bili pri drugih vedah
potrebni kompromisi, odobreni dodatni odstotki pa so bili nižji od 10 %. Za to odločitev
obstajata dva razloga. Sredstva, ki so bila na razpolago v letih 2007 in 2008, so bila nižja
od pričakovanih (pravzaprav enaka kot v letu 2005) in knjižnice, ki so dobile najvišja
sredstva, so bile po navadi knjižnice z višjo vsoto sredstev iz povprečja prejšnjih let. Pred
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dvema letoma pa se je sistem spremenil in od takrat naprej so vse posamezne prijave dane
v kategorijo 3 ali 4 zato, da bi se sredstva za konzorcije ohranjala.
Nastajajoči vzorec bo pomagal ARRS določiti, ali sistem deluje dobro in ali bo mrežni
sistem vrednotenja postal standardno orodje, ki bo pomagalo oblikovati zbirke revij. V tem
času pa bodo bolj subjektivni in tradicionalni načini vrednotenja zbirk (npr. posvetovanja z
uporabniki, fakultetami in raziskovalci) uporabljeni v kombinaciji z mrežnim sistemom.
ARRS preučuje tudi možnost dodatnega povečanja razpoložljivih sredstev z 10 % na
verjetnih 30 %. Tako se bodo knjižnice še bolj preudarno odločale, katera politika zbirk je
zanje najboljša, vsaj v zvezi z delom, ki zahteva sredstva ARRS (Južnič, 2009).
Očitno je, da obstajajo različne alternative in rešitve za ocenjevanje kvalitete znanstvenih
revij in podatkovnih zbirk. Analitična študija vrednotenja zbirk, opravljena v univerzitetni
knjižnici Kalifornije, je pokazala, da v današnjem kompleksnem in spreminjajočem se
okolju ni »enega« samega pravilnega načina ocenjevanja zbirk (Borin in Yi, 2008). V
Sloveniji smo razvili eno možnost s prožno strukturo večdimenzionalnih pristopov in imeli
možnost slediti rezultatom njene izpeljave. V glavnem je sistem mrežnega vrednotenja
pokazal pozitivne rezultate. Knjižnice se vse bolj posvečajo politiki nabave svojih zbirk,
število konzorcijev in njihovih članic pa se prav zaradi tega z leti spreminja, in sicer glede
na možnosti sofinanciranja.
Visoka letna rast cen znanstvenih revij že leta močno presega inflacijska gibanja. To
povzroča velik pritisk na knjižnice, zato morajo te veliko pozornosti posvetiti skrbnemu
izboru revij in tudi financerjem, ki s sredstvi težko sledijo povpraševanju. Visokošolske in
specialne knjižnice so tako velikokrat pred dilemo, katere revije obdržati in katere opustiti.
Musek (2002) v svojem članku navaja vse pomembnejše kazalce, ki so se, tako pri
pregledu literature o rezultatih tujih raziskav kot pri analizi domače situacije v specialnih
in visokošolskih knjižnicah, pokazali kot najpomembnejši in lahko znatno vplivajo na
odločitve o odpovedi znanstvene revije na papirnem mediju ali njenem nadaljnjem
obstanku v revijski zbirki knjižnice. Izpostavila bi kazalce in dejavnike, ki so kljub
prehodu na konzorcijsko nabavo še vedno relevantni in pomembni tudi pri odločanju o
ohranitvi ali opustitvi znanstvenih revij.
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 Relevantnost (za uporabnika ali organizacijo, stroko, relevantnost glede na širši
interes, glede na bibliometrijske dejavnike),
 uporaba/izkoristek (kolikšna je uporaba elektronske revije/članka, analiza
stroškovne učinkovitosti, analiza stroškov in koristi …),
 cena in viri sredstev (načini in viri financiranja, kdo vse so financerji, pravila in
možnosti koriščenja raznih drugih fondov za nabavo strokovne periodike, ali
so/niso na razpolago dodatni finančni viri, revijo lahko pridobimo/ne moremo
pridobiti z donatorstvom …),
 dosegljivost in dostopnost (revija, dosegljiva tudi v drugih knjižnicah v bližini,
alternativni viri dostopa, dosegljivost v bibliografskih/faktografskih podatkovnih
zbirkah),
 tehničnoorganizacijski dejavniki (arhiviranje, ustrezna strojna in programska
oprema, usposobljenost kadrov v nabavi …) in
 drugi pomembni dejavniki (revija bistveno prispeva h kvaliteti periodične zbirke,
jezik ali jeziki, v katerih revija izhaja, revijo izdaja strokovno združenje …).

5 DOSEDANJE RAZISKAVE O UPORABI INFORMACIJSKIH
VIROV V ZNANOSTI
Vilar, Bartol, Pisanski in Južnič (2011) so po opravljeni raziskavi o iskalnem vedenju
profesorjev in raziskovalcev prišli do ugotovitev, da knjižničarji v splošnem ne poznajo
dovolj potreb uporabnikov, a tega ne priznajo. Trdijo, da jih poznajo, priznavajo pa, da gre
pri tem za izkušnje in ne za sistematično spremljanje. Opažajo tudi, da se knjižničarji
obračajo na uporabnike osebno, da jim zaupajo njihove želje in potrebe. Knjižničarji
načeloma ne poročajo o izvajanju anket, ki bi prinesle informacije o potrebah uporabnikov.
Nekateri knjižničarji so dnevno v kontaktu z uporabniki in poznajo delo, ki ga ti opravljajo,
zato so bolje seznanjeni z njihovimi potrebami in pričakovanji. Edino področje, kjer je bilo
mnenje knjižničarjev enako mnenju raziskovalcev, so iskalna orodja, uporabljena za
pridobivanje informacij. Jasno je, da najpopularnejše orodje (spletni iskalnik) ni knjižnična
dejavnost.
Rezultati analize kažejo, da se slovenski raziskovalci obnašajo podobno kot raziskovalci od
drugod. Informacijske in komunikacijske tehnologije so imele pomemben vpliv na vrsto
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vedenja, dostopa ipd. Prepoznanih je bilo nekaj razlik med znanstvenimi panogami.
Dejavniki, ki so bili označeni kot pomembni, so vrsta zaposlitve, trenutne službene naloge,
starost, spol.
Prav tako je jasno, da se do neke mere slovenski raziskovalci (tako kot tudi drugi
raziskovalci) obnašajo podobno kot širša javnost – mogoče celo bolj, kot bi si želeli (oz.
bolj, kot bi si želel ponudnik formalnih informacijskih virov).
Knjižničarji se med seboj ne razlikujejo po vrstah sprememb, temveč po njihovi hitrosti
uvajanja. Nedavna študija, v kateri je bila uporabljena metoda polstrukturiranega
intervjuja, izvedenega v 32 akademskih knjižnicah v Veliki Britaniji, je pokazala, da je
neizogiben trenutek, ko bodo vsem na voljo e-knjige. Odgovori v intervjujih so se med
seboj razlikovali samo v pogledih glede hitrosti sprejemanja in nadaljnjega razvoja
(Vasileiou, Rowley in Hartley, 2012). Da je obdobje prevlade e-knjig neizogibno, se kaže
tudi v slovenski raziskavi, vendar so motivi za to drugačni (Vilar et al., 2011).
Ugotovitve namigujejo na to, da bodo knjižničarji morali še enkrat preučiti dojemanje
končnih uporabnikov, prav tako pa ponovno oceniti storitve, ki jih ponujajo. Formalni viri
bodo še naprej obdržali takšno vrednost, kot jo imajo sedaj, vendar bodo imeli
informacijske in komunikacijske tehnologije ter novi vzorci znanstvenih objav (npr. odprt
dostop, e-arhivi) vedno večji vpliv na njih. Nekatere knjižnične storitve so že ta trenutek
manj pomembne (zaradi tega je tudi upadel obisk knjižnic), zato bi lahko bil eden od
rezultatov

spreminjanja

informacijskega

vedenja

v

spremembi

namembnosti

visokošolskega knjižničnega prostora, ki trenutno služi za hrambo knjig, v socialni prostor.
Namen

preoblikovanja

visokošolskih

knjižnic

je

vključevanje

novih

hibridnih

izobraževalnih prostorov, ki bi služili širšemu namenu kot le preprostemu hranjenju
informacijskih virov (Bryant, Matthews in Walton 2009). Drugi rezultat spreminjanja
informacijskega vedenja bi bil v tem, da bi knjižničarji morali zapustiti prostore knjižnic in
začeti delati v okolju raziskovalcev ter razmisliti o tem, da je raba knjižnic obravnavana
kot zapletena (Haglund in Ollsen, 2008). Vrednost ostalih storitev (npr. OPAC: dostop do
celotnih besedil iz zapisov v katalogu) se bo povečala, zato predlagajo, da se bolj posvetijo
temu, kako najbolje uporabiti informacije, ter izdelavi uporabniku prijaznejših orodij.
Ostala zanimiva nerešena vprašanja so ureditev e-arhivov in skladišč (Bailey, 2005) ter
pristop k ohranjanju podatkov (Witt, 2009). Formalna informacijska orodja potrebujejo
nadaljnji razvoj bolj intuitivnih oblik uporabniških vmesnikov ali prilagoditev struktur

HABJANIČ, I. Mere ekonomičnosti pri uporabi elektronskih revij v visokošolskih in specialnih knjižnicah.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013
19

zapisov. To so verjetno glavne naloge knjižničarjev. Pri tem velja omeniti, da bo potrebno
sodelovati z razvijalci iskalnikov ali založniki.
Tudi prednosti konzorcijske nabave so bile velikokrat preučevane, vendar večinoma samo
v smislu splošne rabe posamezne članice konzorcija. Po drugi strani pa se relativnim
vrednostim (npr. katera članica pregleda proporcionalno /skladno/ največ člankov glede na
njeno velikost) posveča premalo pozornosti. Ena izmed redkih študij, ki je sledila temu
izhodišču, se osredotoča na konzorcij NERL (North East Research Library). 21
udeležencev, ki imajo različne profile uporabe, je razdelila v tri skupine: velike
raziskovalne institucije, zdravstvene institucije ter manjše filozofske fakultete in
politehniške inštitute.
Ni nujno, da se v večjih institucijah (v smislu osebja, raziskovalcev ali financiranja)
prebere več člankov kot v manjših. Vendar pa lahko ob normalizaciji podatkov ugotovimo,
da se lahko razlikuje raba na uporabljeno enoto [the uses per unit of consumption]
(uporabnik, proračun, ipd.). Različne stopnje

rabe licenciranih informacij vodijo do

napetosti v okviru institucij, ki si med seboj očitajo, katera plača najmanj in katera pridobi
največ. Nekateri avtorji menijo, da so te napetosti grožnja stabilnosti in kontinuitete
konzorcijev. Prepoznavanje obstoja neenake rabe lahko služi kot začetna točka za ponovni
razmislek o sistemu porazdelitve cen znotraj konzorcija in kot priznanje, da je raba virov
parameter, ki bi ga bilo treba upoštevati.
Termens (2008) se je v svojem članku ukvarjal s tem, kako uporabljajo elektronske revije
člani konzorcija. Preučeval je Konzorcij akademskih knjižnic Katalonije (CBUC). Študija
je pokazala, da v knjižničnem konzorciju, v katerem je ponudba člankov enaka za vse
institucije, ki so članice konzorcija, stopnje uporabe niso enakovredne. Nekatere institucije
pregledajo večje število člankov (merjeno glede na število zaposlenih v instituciji).
Vodstvo konzorcija bi moralo ukrepati in zmanjšati razlike v uporabi člankov, da bi s tem
preprečili morebitna trenja med institucijami.
Razlike v uporabi bi bilo potrebno nadalje preučevati, da bi lahko podrobneje razumeli
njihov vzrok.
Študija je pokazala, da ima vsako znanstveno področje svojevrsten vzorec uporabe.
Področja ne kažejo le različnih nivojev uporabe med univerzami, temveč tudi med seboj.
Povedano drugače: obstajajo področja, ki se jih pregleda sorazmerno več kot ostalih.
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Razlika je povezana s številom razpoložljivih člankov in s prevladujočimi bralnimi vzorci
na teh področjih.
Dobljeni rezultati naj bi pripomogli k boljšemu razumevanju in vplivali na program
dostopa do člankov, ki temeljijo zgolj na združenih (integriranih) paketih. Opaženo je, da
institucije ne uporabljajo razpoložljivih člankov enako intenzivno in da se ponudba in
uporaba med seboj razlikujeta po stroki. Politika knjižnic bi morala upoštevati te razlike s
prilagoditvijo ponudbe dejanskim potrebam uporabnikov ali pa s posvečanjem pozornosti
pomembnejšim skupinam raziskovalcev, še zlasti v humanistiki, kjer se raziskovalci morda
počutijo, kot da jih knjižnice ignorirajo ali spregledajo. V času, ko je vloga knjižnic kot
institucij pod vprašajem, zgolj zaradi tehnoloških alternativ, ki temeljijo na virtualnih
(digitalnih) knjižnicah, bi lahko bila izguba uporabnikov zelo nevarna.
Raziskava z izbranimi metodami je pokazala, da se lahko s COUNTER-sistemom
zajemanja podatkov ob osredotočanju na posamezno institucijo zagotovi višja stopnja
analize kot v do sedaj opravljenih raziskavah.
COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources – štetje rabe
spletnih elektronskih virov), se je začel leta 2002. Gre za mednarodno pobudo izboljšanja
zanesljivosti statističnih podatkov uporabe elektronskih virov na spletu. Podpirajo ga
prodajalci, posredniki in bibliotekarske skupnosti. Cilj pobude je zagotavljanje
verodostojnih, združljivih in skladnih poročil o statistiki uporabe elektronskih virov
(Spletna stran COUNTER: http://www.projectcounter.org/).
Rabo elektronskih člankov zaposlenih na univerzah, ki so članice Konzorcija akademskih
knjižnic Katalonije (CBUC), je preučeval tudi Angel Borrego (2007). Glavni cilj raziskave
je bil dopolnitev preteklih raziskav, iz katerih je dobil zanimive informacije o rabi paketnih
člankov, licenciranih od CBUC. S svojimi študijami je želel razširiti že obstoječe
informacije in dvigniti nivo ozaveščanja o zbirki elektronskih člankov. Zanimalo ga je tudi,
ali uporabniki raje segajo po elektronskih ali po tiskanih formatih in kakšne so njihove
prednosti in slabosti. Pri uporabnikih so ga zanimale tudi demografske karakteristike in
karakteristike rabe člankov (razlog, zakaj uporabniki segajo po člankih, in lokacije
dostopa).
Rezultati raziskave nudijo pomembne informacije o nivoju zavedanja in rabi elektronskih
člankov univerz v Kataloniji, karakteristike uporabnikov in njihovo vrednotenje zbirke
člankov. V primerjavi z vsem akademskim osebjem je nivo zavedanja o zbirki elektronskih
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člankov najvišji med predavatelji in raziskovalci (95 %). Večina jih uporablja kot glavni
medij za dostop do znanstvenih in tehnoloških informacij. Najpogosteje posegajo po
elektronskih člankih uporabniki s področja biomedicine, tehnike in naravoslovja.
Uporabniki sprejemajo naraščanje elektronskih in posledično zmanjševanje naročanja
tiskanih virov. Kar 76 % anketirancev namreč pravi, da bi popolnoma prenehali uporabljati
tiskane vire, če bi imeli dostop do elektronskih virov. Delež anketirancev, ki podpirajo to
tezo, prihaja iz strok biomedicine, tehnike in naravoslovja, medtem ko se anketiranci s
področja humanistike in družboslovja s tem ne strinjajo popolnoma. Mladi, ki še ustvarjajo
svojo kariero, uporabljajo elektronske vire zgolj za raziskave, medtem ko jih starejši
uporabljajo tudi za poučevanje. Velika prednost mladih je ta, da so mnogo bolj seznanjeni
z novimi tehnologijami, vendar je glavni razlog za poseg po elektronskih virih
prizadevanje za ustvarjanje uspešne kariere.
Povzamemo lahko, da se ne glede na stroko ali starost velika večina anketirancev strinja,
da se bo raba elektronskih virov v naslednjih letih še povečala.

6 CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI
(CTK)
Osrednja naloga Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK) je izvajanje
knjižnične in informacijske dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in
raziskovalce s področja tehnike in naravoslovja, vendar je kot javna knjižnica s svojimi
informacijskimi viri in storitvami dostopna najširšemu krogu uporabnikov.
Po podatkih direktorja CTK Mira Pušnika knjižnica omogoča dostop do približno 16.000
znanstvenih e-revij, pribl. 40.000 e-monografij in pribl. 20 specializiranih podatkovnih
zbirk za področje tehnike in naravoslovja. Na leto beležijo pribl. 1.700.000 vpogledov v
elektronske informacijske vire, od tega pribl. 1.300.000 vpogledov v e-revije.
Slika 1 prikazuje, kako se je med letoma 2001 in 2010 spreminjala uporaba virov in
storitev knjižnice. V tem času lahko opazimo visoko rast uporabe e-revij na Univerzi v
Ljubljani, medtem ko sta obisk knjižnice in izposoja na dom nekoliko upadla.
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Slika 1: Uporaba virov in storitev knjižnice

Slika 2 prikazuje visok porast uporabe elektronskih informacijskih virov od leta 2006 do
2010, in to s pribl. 600.000 na pribl. 1.600.000. Izposoja tiskanega gradiva, ki je bila na
pribl. 200.000 virih, pa je še nekoliko upadla.
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Slika 2: Porast uporabe elektronskih informacijskih virov

S slike 3 lahko razberemo celotno uporabo vseh vrst elektronskih informacijskih virov
CTK med letoma 2006 in 2010. Z leti močno narašča uporaba e-revij, in sicer s pribl.
300.000 v letu 2006 na pribl. 1.100.000 v letu 2010.
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Slika 3: Celotna uporaba vseh vrst elektronskih informacijskih virov

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) ima poleg vloge osrednje
knjižnice za tehniko in naravoslovje na univerzi ter v Sloveniji še posebej pomembno
vlogo, saj koordinira in upravlja tudi 7 pomembnih konzorcijev mednarodne znanstvene
literature. To so servisi elektronskih revij založb American Chemical Society, IEEE,
Wiley-Blackwell, Springer, Elsevier, IOS Press in JSTOR. CTK že vrsto let uspešno
organizira, koordinira in vodi pogajanja s tujimi komercialnimi založniki, hkrati pa
upravlja izjemno zapleten sistem izvajanja postopkov javnega naročanja, ki so glede na
naravo produktov oziroma storitev ter višine sredstev zelo zapleteni (Mandelj in Pušnik,
2010).
Vlada je kot enega izmed pomembnih ukrepov za zmanjševanje učinkov gospodarske krize
navedla tudi povečanje vlaganja sredstev v raziskovanje in razvoj. Z znatnim povečanjem
denarja za znanstveno literaturo in baze podatkov leta 2009 se je to uresničilo. ARRS in
strokovna komisija sta svoje opravila, zdaj pa je naloga CTK in ostalih knjižnic, da
uresničijo zaupanje financerjev in z uspešnim upravljanjem konzorcijev novim in starim
uporabnikom zagotovijo čim boljše pogoje za uporabo.

7 RAZISKOVALNA METODA
V magistrski nalogi sem ugotavljala in primerjala uporabo elektronskih revij v posameznih
konzorcijih. Ugotavljala sem, po katerih elektronskih revijah uporabniki najpogosteje

HABJANIČ, I. Mere ekonomičnosti pri uporabi elektronskih revij v visokošolskih in specialnih knjižnicah.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013
24

segajo, kateri posredniki in dobavitelji so v slovenskih knjižnicah najpogostejši, kakšne so
cene določenih elektronskih revij, kateri so drugi viri sredstev, s katerimi slovenske
knjižnice nabavljajo elektronske revije.
Včasih je bil nakup revij od večjih založnikov za knjižnice oz. kupce enostaven. Ponudba
(izbor) z revijami je vsebovala ceno poleg vsakega naslova revije. Knjižnice so izbrale
naslove revij po željah uporabnikov in jih plačale. Nato pa se je nakupni model začel
spreminjati iz modela »po naročilu« (»a la carte«) v model »pojej, kolikor lahko« (»all you
can eat«), nam bolj poznan pod imenom model »veliki posel« (»Big Deal«). Za enotno
ceno »radodaren« založnik ponuja knjižnicam v konzorciju dostop ne samo do revij, ki so
jih kupili prejšnje leto, temveč dostop do vseh revij, ki jih ponuja. Takšen model se je hitro
prijel in je sedaj novi standard, ki ga ponujajo številni komercialni in neprofitni založniki
(Južnič, 2009).
Pri številnih visokošolskih in specialnih knjižnicah, ki so naročene na elektronske revije v
okviru konzorcijev, še posebej, če gre za t. i. „Big Deal”, se lahko hitro pojavi problem, da
elektronske zbirke vsebujejo naslove, ki jih knjižnica sama ne bi nikoli naročila. Statistika
uporabe elektronskih revij prikaže stroškovno analizo, na podlagi katere se knjižnica odloči
obdržati ali opustiti določeno elektronsko revijo (Južnič, 2009).

7.1. HIPOTEZE

H1: Najbolj uporabljene revije imajo visok IF (dejavnik vpliva).
H2: Večje število objav slovenskih avtorjev je v revijah z višjim IF in višjo statistiko
uporabe.
H3: Čim višji IF ima revija, tem višja je njena cena.
V magistrski nalogi sem uporabila analitično in statistično metodo. Raziskavo sem opravila
v Ljubljani, in sicer v Centralni tehniški knjižnici, ki je poleg Narodne in univerzitetne
knjižnice v Sloveniji tudi nosilka velikega števila nabavnih konzorcijev.
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Uporabila sem podatke o dejanski uporabi elektronskih revij znotraj posameznih
konzorcijev in jih primerjala s ceno. To sem storila na osnovi modela, v katerega sem
vključila vse oblike uporabe teh storitev.

Rezultati so zanimivi za spremljanje in usmerjanje konzorcijske organiziranosti v
Sloveniji.

7.2. METODOLOGIJA

V zadnjih nekaj letih se je v skladu z usmeritvijo, ki jo je podprl tudi Znanstveni svet
ARRS, premikala osnova financiranja od tiskanih k elektronskim revijam. Predlogi za
sofinanciranje so podpirali konzorcijske povezave, ki bi raziskovalcem v Sloveniji
omogočale enak dostop do informacijskih virov. Konzorciji, sestavljeni po formuli 4 + 4 (4
univerze in 4 javni raziskovalni zavodi), ki se jim lahko enakovredno pridružijo tudi druge
raziskovalne ustanove, so se izkazali kot uspešni.

V prehodnem obdobju se ni uporabljala enaka metodologija za ocenjevanje konzorcijev,
kot se je za ocenjevanje posameznih prijav za sofinanciranje serijskih publikacij. Danes je
čas, da se to spremeni in da se pri oceni prijavljenih konzorcijev ustrezno uporablja
obstoječa metodologija. Konzorciji so postali prevladujoči način organizacije dostopa do
mednarodne literature in niso več dodatek kot pred nekaj leti.

Revije, ki sestavljajo konzorcijske pakete, se niso obravnavale enakovredno posameznim
prijavam revij, kar zagotovo ni bilo dosledno. Ker se obstoječih konzorcijev ne vrednoti,
nimamo možnosti, da bi odobravali sofinanciranje novih konzorcijev, kar siromaši
ponudbo informacijskih virov za raziskovalce v Sloveniji.

V svoji magistrski nalogi sem konzorcije vrednotila po sprejeti metodologiji, saj ta
vrednoti prijavljene revije. Zato sem si zastavila naslednje raziskovalno vprašanje:
 Ali lahko merimo konzorcije z enakimi merili kot posamezne revije, ki jih prijavijo
knjižnice?
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7.2.1. Elementi ocenjevanja
Dostopnost se meri s številom uporabnikov ter s pogoji dostopa in uporabe za vse
uporabnike v Republiki Sloveniji.
Pogostnost uporabe se meri s številom izposoj in uporabe serijskih publikacij ter številu
uporab baz podatkov (seje/iskanja) v preteklem letu.
Kontinuiteto naročil se meri glede na dolgotrajnost naročanja in razpolaganja z
določenim fondom ali dostopom do podatkov v bazah podatkov in predpostavlja boljše
storitve uporabnikom.

Strokovno usposobljenost osebja (bibliotekarji in informacijski strokovnjaki) za
sodelovanje z uporabniki se izkazuje z zahtevnejšimi stopnjami priprave gradiv za
uporabnike in k temu primerno kadrovsko sestavo osebja prijavitelja.

Kvaliteta in pomen se merita pri znanstvenih revijah s faktorjem/dejavnikom vpliva za
posamezno področje (za SCIE in SSCI, ERIH, ACHI). Če je revija zajeta v več področij,
se vzame uvrščenost z najvišjim številom točk (podatek iz zadnjega JCR). Izračun se
opravi na osnovi povprečja za vse revije, ki jih prijavitelj da v sofinanciranje.
Pri oceni za skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi
in zagotavljanje racionalne rabe sredstev se upoštevata cena in izpeljana koordinacija
nabave.
Elementi ocenjevanja so določeni v spodnji tabeli (tabela 1).

Tabela 1: Elementi ocenjevanja mednarodne znanstvene literature in baz podatkov

KVANTITATIVNI ELEMENTI
OCENJEVANJA
Relevantnost podporne dejavnosti

Kriterij, kazalec

Točke

7

21
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Dostopnost
Število raziskovalcev, zaposlenih v matični
organizaciji:
do 100 raziskovalcev
do 200 raziskovalcev
do 500 raziskovalcev
do 1000 raziskovalcev
nad 1000 raziskovalcev
Velikost knjižnice glede na knjižnično
gradivo:
velike univerzitetne knjižnice

7.1

1-8
1-5
1
2
3
4
5
1-3
3

velike fakultetne, majhne univerzitetne

2

ostale knjižnice, odprte za študente

1

Pogostnost uporabe
po številu izposoj in uporabe serijskih
publikacij

7.2

0-5

po številu uporab baz podatkov (seje/iskanje)
Kontinuiteta naročil
od 1 do 5 let
od 6 do 10 let
od 11 in več let

0-8

0-3
7.3

0-5
1
3
5

Kakovost prijave podporne dejavnosti

8

1 - 15

Kvaliteta in pomen naročene tuje
znanstvene literature in baz podatkov

8.7

1 - 15

IF iz prve četrtine revij ustrezne kategorije

15

IF iz druge četrtine revij ustrezne kategorije

10

IF iz tretje četrtine revij ustrezne kategorije,
ERIH A

6

IF iz četrte četrtine revij ustrezne kategorije,
ERIH B

4

zajetost v specializirani bazi podatkov s
področja, tudi ERIH C

2

Relevantnost in potencialni vpliv prijave

4

1-3
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Delež sredstev iz drugih virov:
do 5 % letne nabave
6 do 10 % letne nabave
11% in več letne nabave
Izvedljivost predloga
Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s
predvidenimi finančnimi sredstvi in
zagotavljanje racionalne rabe sredstev

4.7

1-3

5

1
2
3
6

5.7

0-3

Ekonomičnost in racionalnost nabave, način
nabave in podvajanje (koordinacija)
Strokovna usposobljenost osebja
Izposoja uporabnikom
Dodatne knjižnične in informacijske storitve
(referenčna služba in medknjižnična izposoja)

0-3
5.8

0-3
1
1

Dodatne knjižnične in informacijske storitve
(referenčna služba in medknjižnična izposoja):
2
- Uporaba COBISS3 v pravem okolju
Zahtevne knjižnične in informacijske storitve
(opravljajo strokovnjaki z najmanj
3
magisterijem znanosti)
(Spletna stran Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Metodologija
za ocenjevanje prijav za razpise: http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-12.asp)
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8 REZULTATI
V svoji raziskavi sem zajela celotne pakete revij šestih ponudnikov, ki so dostopni na
univerzi v Ljubljani. Ti so: ACS (American Chemical Society), IEEE, JSTOR,
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library.

Podatke o statistiki uporabe elektronskih revij koordinator konzorcija pridobi z
administratorske strani ponudnika. Sama sem jih (pod pogojem zaupnosti) dobila od
Centralne tehniške knjižnice. Iz raziskave sem izključila dva konzorcija, in sicer ACS in
JSTOR, saj nimata dostopnih podatkov o ceni posamezne revije. Zaradi zaupnosti
podatkov sem v svoji raziskavi konzorcije prikazala po naključnem vrstnem redu in jih
poimenovala s črkami abecede (A, B, C in D). Za vzorec sem od vsakega konzorcija
uporabila 100 najbolj uporabljenih revij v letu 2012. Za lažjo predstavo sem podatke
ponazorila v grafih (slike 4 –19).

Za raziskavo sem uporabila podatke o dejavniku vpliva za leto 2012. Dejavnik vpliva (bolj
znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je definiral Garfield v
osemdesetih letih prejšnjega tisočletja. Dejavnik vpliva je merilo pogostosti citiranja
povprečnega članka posamezne revije v posameznem letu. Natančneje, to je kvantitativno
orodje za rangiranje, evalvacijo, kategorizacijo in primerjavo posameznih revij. Določen je
le za pomembnejše svetovne serijske publikacije s področja znanosti in tehnike, pri čemer
je beleženje citiranosti omejeno na izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke
in strokovne članke. Drugi deli revij kot so uvodniki, poročila, recenzije itd. na določanje
IF ne vplivajo. Dejavnik vpliva se lahko izračuna za različna obdobja. Najpogosteje se
uporablja dejavnik vpliva (IF), ki upošteva objave in citate v preteklih dveh letih. Izračuna
se po formuli:

IF = A / B
Pri tem je A število citatov člankov npr. v letu 2012, ki so bili objavljeni v letih 2010 in
2011, B pa celotno število člankov, ki so bili objavljeni v teh preteklih dveh letih v tej

HABJANIČ, I. Mere ekonomičnosti pri uporabi elektronskih revij v visokošolskih in specialnih knjižnicah.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013
30

reviji. Dejavnik vpliva objavlja Thompson Reuters vsako leto v Journal Citation Report
(JCR) (Amin in Mabe, 2000).

8.1. KONZORCIJ A

Slika 4: Konzorcij A – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od statistike uporabe
v letu 2012

Kot prikazuje slika 4, imata najbolj uporabljeni reviji (statistika višja od 7000) nižjo ceno v
primerjavi s tretjo najbolj uporabljeno revijo. Prav tako ima najdražja revija podpovprečno
statistiko uporabe. Potrebno je omeniti tudi to, da revije, ki imajo nizko ceno, nimajo nujno
slabe kvalitete, vendar po vsej verjetnosti za uporabnika niso zanimive.
Korelacija med ceno (v evrih) in statistiko uporabe v letu 2012 je r = 0,1755, kar pomeni,
da sta spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 5: Konzorcij A – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od IF v letu 2012

Slika 5 prikazuje, da ima revija z najvišjim IF v letu 2012 zelo nizko ceno. Prav tako ima
najdražja revija zgolj povprečen IF, kar priča o tem, da visok IF še ne pomeni tudi visoke
cene revije. Največ revij se nahaja v območju IF med 1 in 5 ter ceno do okrog 8000 €,
povprečna cena stotih najbolj uporabljenih revij konzorcija A pa je pribl. 5000 €.
Korelacija med ceno (v evrih) in IF v letu 2012 je r = - 0,1166, kar pomeni, da sta
spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 6: Konzorcij A – IF v odvisnosti od statistike uporabe v letu 2012

Iz slike 6 je razvidno, da ima revija z najvišjim IF dokaj visoko statistiko uporabe v
primerjavi z ostalimi revijami, vendar pa je ta revija izjema. Ostale revije se v povprečju
nahajajo na območju statistike uporabe med 1500 in 5000 in njihov IF ni višji od 5 (najvišji
pribl. 14). Slika 6 torej lepo ponazarja neodvisnost med IF in statistiko uporabe.
Korelacija med IF in statistiko uporabe v letu 2012 je r = 0,19, kar pomeni, da sta
spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 7: Konzorcij A – število objav slovenskih avtorjev glede na statistiko uporabe 100 najbolj
uporabljenih revij v letu 2012

Potrebno je opozoriti na to, da je bilo v vzorec vključenih samo sto najbolj uporabljenih
revij. Ta konzorcij (slika 7) ima največ objav slovenskih avtorjev, tj. kar 268 objav v
revijah, kar v povprečju znaša 2,68 objave na revijo.
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8.2. KONZORCIJ B

Slika 8: Konzorcij B – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od statistike uporabe
v letu 2012

Tudi tukaj moramo omeniti, da nekaterim revijam, ki jih po statistiki uporabe štejemo med
najboljših 15 revij, manjka podatek o ceni, zaradi česar je slika nekoliko drugačna od
realne. Najbolj uporabljena revija (slika 8) ima zelo nizko ceno, medtem ko ima najdražja
revija zelo nizko uporabo. Največ revij se nahaja na območju cen do pribl. 4000 €,
statistika uporabe je med 300 in 700.
Korelacija med ceno (v evrih) in statistiko uporabe v letu 2012 je r = - 0,1371, kar pomeni,
da sta spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 9: Konzorcij B – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od IF v letu 2012

Slika 9 prikazuje, da ima najdražja revija v letu 2012 zelo nizek IF, medtem ko ima revija z
najvišjim IF povprečno ceno. Tudi tukaj podatka o ceni za tri revije ni bilo, zato ležijo na
dnu grafa, kjer je vrednost enaka 0 (nič).
Korelacija med ceno (v evrih) in IF v letu 2012 je r = 0,4026, kar pomeni, da sta
spremenljivki med seboj srednje/zmerno povezani.
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Slika 10: Konzorcij B – IF v odvisnosti od statistike uporabe v letu 2012

Na sliki 10 lahko opazimo, da ima revija z najvišjim IF nizko statistiko uporabe. Revija z
najvišjo statistiko uporabe pa ima v letu 2012 nizek IF. Večina revij ima statistiko uporabe
manjšo od 500, IF pa ne preseže vrednosti 4.
Korelacija med IF in statistiko uporabe v letu 2012 je r = - 0,1146, kar pomeni, da sta
spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 11: Konzorcij B – število objav slovenskih avtorjev glede na statistiko uporabe 100 najbolj
uporabljenih revij v letu 2012

Iz slike 11 je razvidno, da revije tega konzorcija vsebujejo zelo malo objav slovenskih
avtorjev. V povprečju znaša število objav samo 0,25 objave na sto revij, kar je za konzorcij
s takšnim številom revij zelo malo.
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8.3. KONZORCIJ C

Slika 12: Konzorcij C – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od statistike
uporabe v letu 2012

Iz slike 12 lahko razberemo, da imajo revije z visoko statistiko uporabe dokaj nizko ceno, z
eno izjemo, ki ima oba podatka kar visoka. Veliko revij z visoko ceno ima nizko statistiko
uporabe.
Korelacija med ceno (v evrih) in statistiko uporabe v letu 2012 je r = - 0,0153, kar pomeni,
da sta spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 13: Konzorcij C – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od IF v letu 2012

Na sliki 13 vidimo, da so vrednosti pri tem grafu precej razpršene. Revija z najvišjo ceno
ima tudi nadpovprečen IF. Večina revij se nahaja v območju cen do 1500 €. Reviji, ki sta
po IF na drugem in tretjem mestu, imata zelo nizko ceno.
Korelacija med ceno (v evrih) in IF v letu 2012 je r = 0,1134, kar pomeni, da sta
spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 14: Konzorcij C – IF v odvisnosti od statistike uporabe v letu 2012

Revija z najvišjim IF ima v letu 2012 zelo nizko uporabo. Slika 14 prikazuje tudi, da ima
revija z najvišjo statistiko povprečen IF. Zanimivo je, da imajo tri revije z največjim IF
(okrog vrednosti 5) zgolj povprečno statistiko uporabe v letu 2012. Z izračunom korelacije
med IF in statistiko uporabe v letu 2012 (r = - 0,0879), sem tudi potrdila, da sta
spremenljivki med seboj neznatno povezani.

HABJANIČ, I. Mere ekonomičnosti pri uporabi elektronskih revij v visokošolskih in specialnih knjižnicah.
Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013
41

Slika 15: Konzorcij C – število objav slovenskih avtorjev glede na statistiko uporabe 100 najbolj
uporabljenih revij v letu 2012

Iz slike 15 lahko razberemo, da se v konzorciju pojavljajo slovenske objave, vendar ne
velikokrat. Vendar pa konzorcij vsebuje nekaj revij, za katere prejšnja trditev ne drži. Dve
reviji namreč predstavljata kar polovico vseh objav slovenskih avtorjev v tem konzorciju.
V povprečju ta konzorcij vsebuje 0,7 objav slovenskih avtorjev na sto revij.
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8.4. KONZORCIJ D

Slika 16: Konzorcij D – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od statistike
uporabe v letu 2012

Pri tem konzorciju kar osmina revij nima podane cene, zato so te na sliki 16 prikazane na
vodoravni osi, kar pomeni, da imajo vrednost 0 (nič). Največ revij se nahaja na območju
statistike uporabe do 200. Najvišjo ceno ima revija, ki ima zelo nizko uporabo. Zanimivo
je tudi to, da ima najbolj uporabljena revija samo pribl. 600 € nižjo ceno od najdražje.
Potrebno je omeniti, da ta konzorcij obsega manjše znanstveno področje, zato vsebuje
manj revij.
Korelacija med ceno (v evrih) in statistiko uporabe v letu 2012 je r = - 0,0031, kar pomeni,
da spremenljivki med seboj nista povezani.
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Slika 17: Konzorcij D – cene stotih najbolj uporabljenih revij v odvisnosti od IF v letu 2012

Vrednosti IF na sliki 17 so povprečne, izstopa samo revija z IF nad 25, ki pa žal nima
podatka o ceni. Opozoriti je treba na to, da prikaz ni realna slika dejanskega stanja, saj kar
osmini od vseh zajetih revij manjka podatek o ceni.
Korelacija med ceno (v evrih) in IF v letu 2012 je r = - 0,0233, kar pomeni, da sta
spremenljivki med seboj neznatno povezani.
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Slika 18: Konzorcij D – IF v odvisnosti od statistike uporabe v letu 2012

Iz slike 18 je razvidno, da se večina revij nahaja na območju IF, ki je manjši od vrednosti
5. Revija z največjo uporabo v letu 2012 ima zelo nizek IF. Tudi revija z najvišjim IF v
letu 2012 ima precej nizko uporabo.
Korelacija med IF in statistiko uporabe v letu 2012 je r = - 0,0047, kar pomeni, da
spremenljivki med seboj nista povezani.
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Slika 19: Konzorcij D – število objav slovenskih avtorjev glede na statistiko uporabe v letu 2012

Iz slike 19 izstopa revija z 10 objavami, kar predstavlja več kot petino vseh objav
slovenskih avtorjev. Če tej reviji dodamo še ostale tri z najvišjim številom objav, dobimo
štiri revije, ki predstavljajo polovico vseh objav slovenskih avtorjev. V povprečju ta
konzorcij vsebuje 0,48 objav na sto revij. Potrebno je omeniti, da ta konzorcij obsega
manjše znanstveno področje, zato je toliko manj slovenskih avtorjev, ki lahko v njem
objavljajo, in konzorcij posledično vsebuje manj revij.
 Dejavnik vpliva (IF)
Po pregledu 100 najbolj uporabljenih revij štirih konzorcijev sem ugotovila, da ima najvišji
povprečni IF konzorcij A. Povprečno vrednost IF sem dobila tako, da sem seštela vrednost
IF za 100 najbolj uporabljenih revij in to vrednost delila s 100. Najslabši povprečni IF ima
konzorcij C. Med posameznimi revijami ima najvišji IF revija znotraj konzorcija A, sledi
revija konzorcija D, nato revija konzorcija B in nazadnje revija konzorcija C. Potrebno je
omeniti, da se IF med področji zelo razlikujejo. IF npr. s področja matematike je izredno
nizek glede na IF s področja fizike, zato je ti dve področji zelo težko primerjati med seboj.
V svoji raziskavi področij nisem obravnavala ločeno.
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 Cena v evrih
Po pregledu 100 najbolj uporabljenih revij in primerjavi cen sem ugotovila, da ima
najugodnejšo povprečno ceno konzorcij D. Sledita mu konzorcija B in C, najvišjo
povprečno ceno pa ima konzorcij A. Med posameznimi revijami znotraj konzorcija ima
najvišjo ceno revija znotraj konzorcija A, sledijo revije v konzorcijih B, C in D. Potrebno
je omeniti, da kar pri osmini zajetih revij v konzorciju D manjka podatek o ceni, zato gre
zgolj za najboljšo možno oceno stanja in ne za realno stanje.
 Statistika uporabe v letu 2012
Tudi po pregledu statistike uporabe 100 najbolj uporabljenih revij se konzorcij A uvrsti na
najvišje mesto. Sledita konzorcija B in C, najslabšo statistiko uporabe v letu 2012 pa ima
konzorcij D. Med posameznimi revijami znotraj konzorcija si konzorciji sledijo v
popolnoma enakem vrstnem redu.
 Število objav slovenskih avtorjev v letu 2012
Največ objav slovenskih avtorjev po pregledu 100 najbolj uporabljenih revij ima konzorcij
A, in sicer skoraj 4-krat več kot na drugo mesto uvrščeni konzorcij C. Sledi konzorcij D,
najmanj objav pa ima konzorcij B. Med posameznimi revijami znotraj konzorcija ima
največ objav slovenskih avtorjev konzorcij C, drugo mesto si delita reviji znotraj
konzorcija A in D z enakim številom objav, na zadnjem mestu pa je revija znotraj
konzorcija B.

Tabela 2: Ocene konzorcijev na podlagi 100 najbolj uporabljenih revij

Konzorcij Št. objav slo. avtorjev
A
1. mesto
B
4. mesto
C
2. mesto
D
3. mesto

IF
1. mesto
2. mesto
4. mesto
3. mesto

Cena
4. mesto
2. mesto
3. mesto
1. mesto

Statistika
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
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Tabela 3: Ocene najboljših posameznih revij znotraj konzorcijev

Konzorcij Št. objav slo. avtorjev
A
2. mesto
B
4. mesto
C
1. mesto
D
2. mesto

IF
1. mesto
3. mesto
4. mesto
2. mesto

Cena
4. mesto
3. mesto
2. mesto
1. mesto

Statistika
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto

8.5. PREGLED REZULTATOV PO METODOLOGIJI

Iz metodologije, ki jo uporablja ARRS, sem pri raziskavi elektronskih revij uporabila samo
podatek o:
 dostopnosti,
 kvaliteti in pomenu naročene mednarodne znanstvene literature in baz podatkov ter
 pogostosti uporabe.
Ključni podatek v metodologiji je podatek o kvaliteti in pomenu naročene mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov, pri čemer se kvaliteta in pomen merita pri
znanstvenih revijah s faktorjem/dejavnikom vpliva (IF). Revije z višjim IF dosežejo po
metodologiji večje število točk.
Tabela 4: Število revij z doseženim številom točk po metodologiji znotraj konzorcijev

Konzorcij A
10
7
5
3
0
6
6
6
7
4
4
13
17
6
6
100

Konzorcij B
6
6
5
8
0
6
5
8
6
6
5
13
17
6
3
100

Konzorcij C
3
10
10
2
0
11
5
3
6
4
6
15
11
4
10
100

Konzorcij D
6
5
8
6
0
5
8
6
6
7
7
13
10
5
8
100

Št. točk
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
Ʃ
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Zgornja tabela (tabela 8) prikazuje, koliko revij znotraj posameznih konzorcijev doseže
določeno število točk po metodologiji. Po pregledu stotih najbolj uporabljenih revij znotraj
konzorcija zaseda 50 revij z visokim IF prvih 50 mest. To velja za vse konzorcije. Vsi
konzorciji so si po točkah zelo podobni (slika 20). Manjša izstopanja se pokažejo šele pri
doseženih 20 točkah in manj. Največ revij z najvišjim številom točk imajo revije znotraj
konzorcija A, ki ima tudi največ revij z doseženimi 16 točkami in manj. Zanimivo je tudi
to, da imajo pri konzorciju A kar tri revije (od šestih) z najmanjšim številom točk (14) zelo
visoko ceno. Pri konzorciju C ima revija, ki predstavlja kar 34 % vseh objav slovenskih
avtorjev v tem konzorciju, zelo nizko statistiko uporabe. Kljub temu revija doseže veliko
število točk po statistiki (25), saj ima visok IF. Podobna slika se kaže pri vseh ostalih
konzorcijih. Veliko revij z visokim številom točk po metodologiji ima zelo nizko statistiko
uporabe in zelo visok IF. Kot zanimivost bi dodala še to, da ima kar precej teh revij zelo
visoko ceno.

Slika 20: Število revij z doseženim številom točk po metodologiji znotraj konzorcijev
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9 RAZPRAVA
Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali lahko merimo konzorcije z enakimi merili kot
posamezne revije, ki jih prijavi knjižnica. Ugotovila sem, da sta pri ocenjevanju
konzorcijev ključnega pomena podatek o kvaliteti in pomenu naročene mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov ter podatek o pogostosti uporabe.

Potrebno je omeniti, da večina konzorcijskih paketov vsebuje več revij kot nabor, s katerim
sem delala. Ker sem za ocenjevanje uporabila metodologijo ARRS, sem analizirala
podatke, ki vsebujejo samo tiste naslove znotraj konzorcijskih paketov, ki imajo IF.

V raziskavi sem se ukvarjala s cenami posameznih revij in pri primerjavi cen med
posameznimi konzorciji naletela na velike težave. Zanimal me je podatek o ceni za edostop. Tukaj je potrebno omeniti, da vsi konzorciji nimajo dostopnih cenikov na spletu in
da ceniki z institucionalnimi cenami niso na voljo za vse konzorcijske pakete. Konzorcija
ACS in IEEE imata na primer cene samo za osebne naročnine, medtem ko JSTOR cenika
za posamezne revije znotraj zbirk sploh nima. Do konzorcija JSTOR ima Centralna
tehniška knjižnica arhivski dostop, kar pomeni, da revije niso tekoče dostopne. Podatek o
IF, ki sem ga dobila za ta konzorcij, bi torej veljal le, če bi bila posamezna revija znotraj
paketa tekoče dostopna.
Drugi problem je, da dostopni ceniki konzorcijev nimajo enotnih cen. Nekateri cene podajo
v dveh valutah, dolarjih in evrih, drugje je cena samo v evrih ali samo v dolarjih. Prav tako
ni nujno, da je cena v dolarjih po pretvorbi v evro po tečaju enaka. Ker pa je podatke, če
niso v isti valuti, težko primerjati, sem cene v dolarjih preračunala v evre po referenčnem
tečaju Evropske centralne banke: 1 € = 1,3207 $ (na dan 2. 9. 2013).
Za raziskavo nisem vzela cene, ki jo plačujejo knjižnice, ampak sem uporabila cene iz
uradnih cenikov za leto 2013, ki so vsem na voljo na spletnih straneh ponudnikov. Ceniki
so si zelo različni. Ponekod so dostopni ceniki namenjeni knjižničarjem, ponekod
nečlanom, ponekod je navedena cena zgolj za dostop z ene naprave (single site price),
ponekod cena za osebne naročnine (personal subscription), ponekod je revija dostopna
samo v paketu in ni podatka o ceni posamezne revije …
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V raziskavo nisem vključila konzorcija ACS, saj njegov cenik vključuje cene samo za
osebne naročnine (personal subscription). Cene ponudnik določi glede na velikost
institucije in glede na to, kakšni sta bili uporaba in statistika v prejšnjih letih. Pri tem je
seveda zelo pomembno to, da je institucionalna cena povsem drugačna od kataloške.
Tudi konzorcija JSTOR zaradi manjkajočih cen nisem mogla vključiti v raziskavo, saj ta
konzorcij nabavlja samo arhivske zbirke. To pomeni, da konzorcij ne ponudi aktualnih,
tekoče dostopnih zbirk, ampak jih ponudi z zamikom. Zamik je odvisen od posamezne
revije in je v povprečju dolg od 1 do 3 let. Ker bi podatek o IF za ta konzorcij, ki sem ga
dobila od IZUM-a, veljal le, če bi bila revija tekoče dostopna, bi bila tudi zaradi tega
razloga vključitev konzorcija v raziskavo nerealna in nesmiselna.

Izpostaviti je potrebno, da ceniki med seboj niso enotni in da je moja raziskava zgolj
najboljša možna ocena stanja, ne pa realno stanje.
Pri prvi hipotezi sem predvidevala, da imajo najbolj uporabljene revije visok IF. Po
pregledu posameznih revij znotraj konzorcijev sem ugotovila, da ta hipoteza ne drži, zato
sem jo zavrgla. Torej ni nujno, da imajo revije z visoko uporabo tudi visok IF. Tej trditvi
se najbolj približa konzorcij A, ki ima največ revij z visokim IF in visoko statistiko
uporabe.
Druga hipoteza ugotavlja, ali je večje število objav slovenskih avtorjev v revijah z višjim
IF in višjo statistiko uporabe. Iz tabele 9 lahko razberemo, da se korelacije konzorcijev
med številom objav slovenskih avtorjev ter IF gibljejo okoli vrednosti 0 (nič), kar pomeni,
da ni povezave med spremenljivkama. Nekoliko višjo vrednost dosega konzorcij C
(srednja/zmerna povezanost med spremenljivkama), saj ima kar tretjino vseh objav v reviji
z najvišjim IF. Podobno je tudi pri korelaciji konzorcijev med številom objav slovenskih
avtorjev in statistiko uporabe, ki se prav tako giblje okoli vrednosti 0 (nič). Izjema z
nekoliko višjo vrednostjo korelacije je konzorcij A (nizka/šibka povezanost med
spremenljivkama). Iz podanega tako sklepam, da ni večjega števila objav slovenskih
avtorjev v revijah z višjim IF, in tudi ne v revijah, ki imajo višjo statistiko uporabe, zaradi
česar moram zavrniti tudi svojo drugo hipotezo.
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Tabela 5: Korelacije med objavami slovenskih avtorjev in IF / statistiko uporabe v letu 2012

Korelacija med št. objav slovenskih
avtorjev in */**
A
B
C
D

* IF

** Statistika uporabe 2012

- 0,0205
0,2327
0,4546
- 0,0072

0,3869
-0,0767
-0,0404
0,0580

Pri zadnji hipotezi sem predvidevala, da imajo revije z višjim IF tudi višjo ceno. Ta trditev
ne drži za noben konzorcij. Po pregledu posameznih revij znotraj konzorcijev sem
ugotovila, da so tri dražje revije pri konzorciju A med najmanj citiranimi. Pri konzorciju B
je zanimivo to, da je najdražja revija na predzadnjem mestu po vrednosti IF. Pri konzorciju
C je kar 10 od 15 revij z najvišjim IF cenovno ugodnejših (sodijo v spodnjo polovico po
ceni padajoče razvrščenih revij).

10 ZAKLJUČEK
Temeljna paradigma konzorcijskega povezovanja je, da lahko knjižnice z danimi viri
obvladujejo sorazmerno precej večji nabor gradiva kot v primerih, ko knjižnice poskušajo
samostojno zagotavljati dostop do gradiva.
V letu 2012 so bila zaradi varčevalnih ukrepov vlade Republike Slovenije proračunska
sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS nižja za 13 %, kar je povzročilo tudi
zmanjšanje razpoložljivih sredstev za sofinanciranje nabave mednarodne znanstvene
literature v letu 2013. Konzorcijske članice so morale poiskati dodatne vire financiranja iz
drugih dejavnosti, nekatere so se odločile za odpoved manj uporabljanih naslovov revij,
nekaj manjših institucij pa ni več zmoglo pokriti stroškov in so izstopile iz konzorcijskih
pogodb za leto 2013.
Ob raziskovanju konzorcijev sem ugotovila, da sta pri njihovem ocenjevanju ključnega
pomena podatek o kvaliteti in pomenu naročene mednarodne znanstvene literature in baz
podatkov ter podatek o pogostosti uporabe. Po pregledu stotih najbolj uporabljenih revij
znotraj vsakega izmed konzorcijev zaseda 50 revij z najvišjim IF padajoče prvih 50 mest
po metodologiji.
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Ugotovila sem, da ni nujno, da imajo revije z visoko uporabo tudi visok IF (Impact Factor).
Predvidevala sem, da je večje število objav slovenskih avtorjev v revijah z višjim IF in
višjo statistiko uporabe. Po izračunu korelacij med spremenljivkama sem ugotovila, da se
korelacije konzorcijev med številom objav slovenskih avtorjev ter IF gibljejo okoli
vrednosti 0 (nič), kar pomeni, da ni povezave med spremenljivkama. Podobno je tudi pri
korelaciji konzorcijev med številom objav slovenskih avtorjev in statistiko uporabe, ki se
prav tako giblje okoli vrednosti 0 (nič). Ugotovila sem, da ni večjega števila objav
slovenskih avtorjev v revijah z višjim IF, in tudi ne v revijah, ki imajo višjo statistiko
uporabe. Zanimalo me je tudi, ali imajo revije z višjim IF tudi višjo ceno. Ugotovila sem,
da ta trditev ne drži za noben konzorcij.
Kot je zapisal Žaucer (2004), je nabava elektronskega gradiva bolj kompleksna in težja kot
nabava tiskanih revij. Zahteva večjo specializacijo in številnejši tim strokovnjakov. CTK
že vrsto let uspešno organizira, koordinira in vodi pogajanja s tujimi komercialnimi
založniki, hkrati pa upravlja izjemno zapleten sistem izvajanja postopkov javnega
naročanja, ki so glede na naravo produktov oziroma storitev ter višino sredstev zelo
zapleteni. Tudi načrti za prihodnost so veliki, so pa v precejšnji meri odvisni od finančnih
razmer v prihodnje.
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11 POVZETEK
Za dostop do informacijskih virov smo v preteklosti morali obiskati knjižnice, medtem ko
danes to omogočajo že dostop do interneta ter avtentikacija in avtorizacija v primerih, ko je
to potrebno.
Prehod od tiskanih k elektronskim znanstvenim revijam je zahteval tudi spremembo
nabavne politike in modelov plačila za uporabo teh informacijskih virov. V času
varčevanja in zmanjševanja finančnih sredstev je v knjižnicah pomembno, da spremljajo
dejansko uporabo svojega gradiva, še posebej tistega, do katerega omogočajo dostop
svojim uporabnikom v elektronski obliki. V današnjem času imamo namreč na voljo emetrijo, s katero lahko spremljamo uporabo elektronskega gradiva.
Za elektronske oblike publikacij je že povsem na začetku potreben skupinski pristop. Ker
je veliko elektronskih naslovov zelo dragih ali interdisciplinarnih, bi bilo neprimerno, da bi
se o naročilu odločal samo en strokovnjak. Potrebna sta večja komunikacija in usklajevanje
med sektorji knjižnice, saj je možnih rešitev veliko (Jones, 2003). Tudi Žaucer pravi, da je
nabava obširen proces, ki v sodobnem digitalnem svetu postaja

nelinearen, pogosto

cikličen proces, v katerega je pogosto vključenih celo do 15 ljudi, ki delujejo timsko
(Žaucer, 2002). Proces naročanja elektronskih revij je torej dolgotrajen in predstavlja del
širše nabavne politike.
Cilj nabavne politike je z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti najprimernejšo in
najustreznejšo knjižnično zbirko, kar sta hkrati cilj in osnova delovanja vsake knjižnice.
Proces izbire gradiva v visokošolskih in specialnih knjižnicah je veliko zahtevnejši kot v
nekaterih drugih tipih knjižnic, saj je obseg potencialnega gradiva veliko večji.
Ena glavnih nalog konzorcija knjižnic je skupen nakup digitalnih virov. Sem sodijo
digitalne informacije kateregakoli tipa, tudi programska oprema, vendar pa je nakup
elektronskih revij najbolj razširjena aktivnost in ima največji vpliv na uporabniške storitve
ter najvišji ekonomski učinek. V poznih devetdesetih letih se je s povečanjem števila
založb in s pojavom elektronskih revij začel prebujati novi tip licenciranja revij v paketih,
ki je zamenjal tradicionalno naročniško razmerje na posamezno revijo. Začela so se
pogajanja o paketih, ki so postala glavna naloga večine konzorcijev. Seveda so nekateri
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konzorciji postali pravi »tržni klubi« za pogajanja in nakup licenc po ugodnih cenah in
pogojih (Termens, 2008).
Cene tuje znanstvene literature nenehno rastejo in proračuni knjižnic podražitvam težko
sledijo; naročnine se na letni ravni povišajo od 5 do 12 odstotkov. Založniki podražitve
upravičujejo z letno inflacijo ter s povečevanjem obsega vsebine in števila končnih
uporabnikov. Odgovor knjižnic na tovrstno poslovno politiko komercialnih založnikov je
povezovanje v konzorcije za dostop do komercialnih virov in s tem doseganje cenejšega
dostopa (Mandelj in Pušnik, 2010).
Leta 2005 je financiranje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji in s tem tudi
financiranje nakupa znanstvene literature in podatkovnih zbirk prevzel ARRS. Uvedel je
javne razpise za sofinanciranje nakupa in dopolnil pravilnik s strokovnimi kriteriji. Način
poročanja o porabi sredstev se je z letom 2005 spremenil. Do vključno leta 2004 sta
ministrstvi poročali o porabi na treh postavkah: tuja literatura in baze podatkov, IZUM ter
specializirani informacijski centri in druge knjižnične informacijske storitve. Od leta 2005
ARRS poroča o porabi sredstev za sofinanciranje nakupa tuje literature in baz podatkov ter
za IZUM in drugo knjižnično informacijsko dejavnost (Rožić in Kotar, 2009).
Visoka letna rast cen znanstvenih revij že leta močno presega inflacijska gibanja. To
povzroča velik pritisk na knjižnice, zato morajo te veliko pozornosti posvetiti skrbnemu
izboru revij in tudi financerjem, ki s sredstvi težko sledijo povpraševanju. Visokošolske in
specialne knjižnice so tako velikokrat postavljene v dileme, katere revije obdržati in katere
opustiti.
Vsaka konzorcijska članica ima dostop do drugačnega nabora revij. V okviru konzorcijev
CTK je v letu 2013 tekoče dostopnih preko 6000 revij (spletna stran Centralne tehniške
knjižnice Univerze v Ljubljani: http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji/).
V magistrski nalogi sem ugotavljala in primerjala uporabo elektronskih revij v posameznih
konzorcijih, ugotavljala sem, po katerih elektronskih revijah uporabniki najpogosteje
segajo, kateri posredniki in dobavitelji so v slovenskih knjižnicah najpogostejši, kakšne so
cene določenih elektronskih revij, kateri so drugi viri sredstev, s katerimi slovenske
knjižnice nabavljajo elektronske revije.
Včasih je bil nakup revij od večjih založnikov za knjižnice oz. kupce enostaven. Ponudba
(izbor) z revijami je vsebovala ceno poleg vsakega naslova revije. Knjižnice so izbrale
naslove revij po željah uporabnikov in jih plačale. Nato pa se je nakupni model začel
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spreminjati iz modela »po naročilu« (»a la carte«) v model »pojej, kolikor lahko« (»all you
can eat«), nam bolj poznan pod imenom model »veliki posel« (»Big Deal«). Za enotno
ceno »radodaren« založnik ponuja knjižnicam v konzorciju dostop ne samo do revij, ki so
jih kupili prejšnje leto, temveč dostop do vseh revij, ki jih ponuja. Takšen model se je hitro
prijel in je sedaj novi standard, ki ga ponujajo številni komercialni in neprofitni založniki
(Južnič, 2009).
V nalogi je uporabljena analitična in statistična metoda. Konzorciji so vrednoteni po
sprejeti metodologiji, saj ta vrednoti prijavljene revije. Zanimalo me je, ali lahko merimo
konzorcije z enakimi merili kot posamezne revije, ki jih prijavijo knjižnice. Iz
metodologije, ki jo uporablja ARRS, je pri raziskavi elektronskih revij uporabljen samo
podatek o dostopnosti, kvaliteti in pomenu naročene mednarodne znanstvene literature in
baz podatkov ter pogostosti uporabe. Primerjava konzorcijev je pokazala, da sta pri
ocenjevanju konzorcijev ključnega pomena podatek o kvaliteti in pomenu naročene
mednarodne znanstvene literature in baz podatkov ter podatek o pogostosti uporabe.
Rezultati kažejo, da ni nujno, da imajo revije z visoko uporabo tudi visok IF (Impact
Factor). Ugotovila sem, da ni večjega števila objav slovenskih avtorjev v revijah z višjim
IF, in tudi ne v revijah, ki imajo višjo statistiko uporabe. Revije z višjim IF nimajo tudi
višje cene, kot je bilo predvideno.
Nabava elektronskega gradiva je veliko bolj kompleksna in težja kot nabava tiskanih revij.
Zahteva večjo specializacijo in številnejši tim strokovnjakov.
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IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Iva Habjanič

V Ljubljani, 16. decembra 2013

