KDO DODELI SIGLO?
Siglo knjižnici dodeli Narodna in univerzitetna
knjižnica.

Narodna in univerzitetna knjižnica posreduje
siglo praviloma v petih delovnih dneh od
prejema vloge za pridobitev sigle oziroma vlogo
zavrne, če iz priložene dokumentacije nista
razvidna status knjižnice ter namen in obseg
dejavnosti na področju knjižničarstva. Knjižnica,
ki ji je bila zahteva za siglo zavrnjena, lahko v
osmih dneh vloži pritožbo zoper tako odločitev
pri Strokovnem svetu Narodne in univerzitetne
knjižnice.

KAKŠEN JE POSTOPEK DODELITVE
SIGLE?

1.
2.
3.
4.

KJE PREVERITI, ALI SIGLO ŽE IMATE?

CeZaR

Knjižnica zaprosi Narodno in univerzitetno
knjižnico za pridobitev sigle z vlogo, ki vključuje:

CENTER
ZA RAZVOJ
KNJIŽNIC

Izpolnjen obrazec »Vloga za pridobitev sigle«
(dostopno na spletnem mestu http://cezar.
nuk.uni-lj.si/sigle/pridobitev.php);

SIGLA

Izpolnjen obrazec o delovanju knjižnice
(dostopen na spletnem mestu http://cezar.
nuk.uni-lj.si/sigle/vprasalniki.php);
Knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost
kot javno službo, priložijo tudi ustanovni
akt knjižnice oziroma ustanovni akt pravne
osebe, v okviru katere knjižnica deluje;

Vlogo pošljite po pošti na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Center za razvoj knjižnic
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Preden v Narodno in univerzitetno knjižnico
pošljete Vlogo za pridobitev sigle priporočamo,
da na spletni stani http://cezar.nuk.uni-lj.
si/sigle/seznam_sigel.php preverite, ali vaša
knjižnica siglo že ima. Na spletni povezavi lahko
iščete po imenu knjižnice, sigli ali tipu knjižnice.

Narodna in univerzitetna knjižnica dodeljuje
Mednarodni standardni identifikator za knjižnice
in sorodne organizacije tudi arhivom. Seznam
teh najdete na http://cezar.nuk.uni-lj.si/sigle/
seznam_arhivi.php.

cezar.nuk.uni-lj.si

KAJ JE SIGLA?

KAKŠEN NAMEN IMA SIGLA?

KONTAKTI

Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma
številčna oznaka za enoznačno označevanje
knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v
knjižničnem sistemu Slovenije.

Sigla je namenjena identifikaciji subjektov,
ki sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih
knjižničnih sistemih.

Center za razvoj knjižnic
Turjaška 1
1000 Ljubljana
tel. (01) 5861 315
http://cezar.nuk.uni-lj.si
http://bibsist.nuk.uni-lj.si

Je enkratna oznaka knjižnice, ki je po prenehanju
delovanja knjižnice ni mogoče prenesti na drugo
knjižnico. V primeru, da se več knjižnic združi v
organizacijsko celoto, se novi organizaciji določi
nova sigla. Le izjemoma lahko knjižnice, ki se
formalno združijo v enoto, obdržijo vsaka svojo
siglo.

Vodja Centra za razvoj knjižnic
dr. Eva Kodrič-Dačić
eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si
tel. (01) 5861 316

KAJ JE MEDNARODNI STANDARDNI
IDENTIFIKATOR ZA KNJIŽNICE IN
SORODNE ORGANIZACIJE?

KAKO JE SIGLA SESTAVLJENA?
Sigla je sestavljena iz petih numeričnih znakov,
pri čemer prva cifra (5) predstavlja numerično
oznako Slovenije v bibliografskem sistemu
COBISS.Net.
Določajo se v številskih območjih 50xxx, 51xxx
in 55xxx. Primer sigle: 55269 – Gimnazija Škofja
Loka, Knjižnica.

Knjižnica pridobi obenem s siglo tudi mednarodni standardni identifikator za knjižnice
oziroma sorodne organizacije, imenovan ISIL
(International Standard Identifier for Libraries
and Related Organizations, http://biblstandard.
dk/isil).
Knjižnice, ki jim je NUK že dodelil siglo, lahko
same oblikujejo ISIL tako, da pred številčno
oznako dodajo mednarodno kodo Slovenije,
ki ji sledi minus (npr. SI-50001 Narodna in
univerzitetna knjižnica).
NUK dodeljuje ISIL tudi arhivom.

Dodeljevanje sigel in statistične meritve
mag. Damjana Tizaj Marc
damjana.tizaj@nuk.uni-lj.si
tel. (01) 5861 327
Specialne in šolske knjižnice
mag. Stanislav Bahor
stanislav.bahor@nuk.uni-lj.si
tel. (01) 5861 345
Splošne knjižnice
dr. Gorazd Vodeb
gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si
tel. (01) 5861 346

Koordinacija izvajanja posebnih nalog
osrednjih območnih knjižnic
Milena Bon
milena.bon@nuk.uni-lj.si
tel. (01) 5861 313

Pri arhivih je ISIL sestavljen iz predpone SI,
sledi ji minus ter akronim arhiva (npr. SI-ZAL
Zgodovinski arhiv Ljubljana).
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