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28. 3. 2013 

 

Kriteriji za ocenjevanje bibliografskih in normativnih zapisov v COBISS.SI 

 

 

Na podlagi 44. člena in 47. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) 

je ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni 

katalogizaciji v pristojnosti knjižničnega informacijskega servisa (IZUM) in nacionalne 

knjižnice (NUK). Postopki ugotavljanja usposobljenosti, ki vključujejo tudi spremljanje 

kakovosti zapisov, so določeni v dokumentu Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno 

katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. 

Za kakovost zapisov, ki jih katalogizatorji prispevajo v COBIB in CONOR, so v prvi vrsti 

odgovorne knjižnice, ki so dolžne izvajati nadzor nad delom svojih katalogizatorjev. 

Kakovost zapisov pa spremljajo tudi za to pooblaščeni strokovni delavci (revizorji), ki jih 

imenujeta NUK in IZUM. Ob tem se dvakrat letno opravi preverjanje najmanj 50 naključno 

programsko izbranih bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov. 

Revizorji vzajemne baze podatkov pregledujejo in ocenjujejo bibliografske zapise za vse vrste 

knjižničnega gradiva (monografije, kontinuirane vire, sestavne dele, neknjižno gradivo, 

antikvarno gradivo, itd.) in normativne zapise za osebne avtorje. Pri pregledovanju upoštevajo 

katalogizacijska pravila, ki veljajo v sistemu COBISS.SI, in pravila za vnos podatkov v 

formatu COMARC. Pri ocenjevanju zapisov uporabljajo sistem točkovanja, na osnovi 

katerega ovrednotijo posamezne napake v zapisu. Opis napak in ovrednotenje napak s 

točkami sta prikazana v spodnji tabeli. 

 

Pri ocenjevanju bibliografskih in normativnih zapisov uporabljajo naslednje ocene: 

• ustrezna kakovost 

• manjša napaka 

• večja napaka 

 

Ocena posameznega zapisa je odvisna od seštevka točk, ki jih prinašajo posamezne napake. 

• Zapisi ustrezne kakovosti so zapisi brez napak in z nič (0) točkami; lahko pa revizorji 

pri takem zapisu navedejo priporočilo.  

• Zapis, ocenjen z manjša napaka, vsebuje manjše napake, katerih seštevek ne sme 

preseči 5,5 točk. Pri tem zapis ne sme vsebovati velike napake, ovrednotene s 

3točkami. 

• Zapis, ocenjen z večja napaka, vsebuje vsaj eno veliko napako (3 točke) ali pa 

seštevek vseh manjših napak znaša 6 točk ali več. 

 

Revizorji vzajemne baze podatkov upoštevajo (ocenijo) ponavljajoče se napake v enem zapisu 

samo enkrat. Vse ocene uporabljajo smiselno glede na celotni zapis. 

 

Kriteriji za ocenjevanje zapisov se po potrebi dopolnjujejo, lahko pa revizorji dodajajo tudi 

nove.  
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

 Bibliografski zapisi  

 Napake za 3 točke  

B-31 Uporabljena napačna maska. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je zapis zaradi izbire napačne maske 

nepravilen oz. nepopoln. Če so kljub napačni maski vsi podatki v 

zapisu pravilni, ocene ne uporabimo.) 

 

3 

B-32 Napaka pri odločitvi za enega ali več zapisov. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je upravičena, tj. ko gre res za napako in dva 

načina obdelave publikacije nista dopustna.) 

 

3 

B-33 Zatipkana ena od besed v naslovu v polju 200.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je zatipkana katerakoli beseda v naslovu, ki je 

vnesen v podpolja 200acdei. Velja tudi za v polji 421 ali 423 

vgrajena polja 200.  

Za zatipkane podatke v drugih podpoljih polja 200 gl. napako B-13.) 

 

3 

B-34 Vnos podatkov v napačna podpolja polja 200. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko so sicer pravilni (ustrezni) podatki vneseni v 

napačna podpolja v polju 200 (npr. vzporedni naslov, vnesen v 

podpolje e; odgovornost (npr. pri korporacijah), vnesena v podpolje 

e namesto v f (ali obratno, odvisno od primera)).  

Za napačen vrstni red podpolj v polju 200 gl. napako B-19a. Za 

vnos podatkov v napačna podpolja v ostalih poljih gl. napako B-28.)  

  

3 

B-35 Napačni:  

(a) glavni stvarni naslov,  

(b) enotna značnica za korporacijo ali  

(c) stvarna značnica.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je  

(a) napačen (narobe izbran) glavni stvarni naslov (npr. ime 

sestanka, če je naslov publikacije "Zbornik"); 

(b) napačna enotna korporativna značnica v polju 710, 711 ali 

712, ne glede na to, ali je bil za značnico izbran napačen 

podatek ali pa je bil izbran pravi podatek, pa je bila 

značnica oblikovana narobe (tudi, če je zatipkana ali je 

napačen vrstni red podpolj); velja tudi za v polji 421 ali 423 

vgrajena polja 7XX; 

(c) stvarna značnica določena napačno (tj. napačen indikator 

pri polju 200 ali napačna raba znakov NSB/NSE na začetku 

podpolja 200a). 

Če je v zapisu napačna enotna značnica za osebo, gl. napako N-1.) 

 

3 



3 
 

Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-26 Napačna: 

(a) variantni naslov ali  

(b) variantna značnica za korporacijo. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je  

(a) napačen (narobe izbran, zatipkan ali drugače narobe) eden 

od variantnih naslovov v poljih bloka 5XX; 

(b) napačna variantna korporativna značnica v polju 910, 911 

ali 912, ne glede na to, ali je bil za značnico izbran  napačen 

podatek ali pa je bil izbran pravi podatek, pa je bila 

značnica oblikovana narobe (tudi če je zatipkana ali če se 

variantna značnica po strukturi – podpoljih ne ujema z 

enotno značnico). 

Če je v zapisu napačna variantna značnica za osebo, gl. napako  

N-4.) 

 

3 

B-36 Manjka enotna značnica (v poljih 7XX). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, kadar manjka enotna značnica v poljih 700, 701, 

710 ali 711 in kadar manjka enotna značnica v obveznih poljih 702 

ali 712. Vnos sekundarnih avtorjev v polje 702 ali 712 je obvezen za 

sloveniko in kadar je po katalogizacijskih pravilih obvezen dodatni 

vpis. Kadar vnos v polje 702 ali 712 ni obvezen, ocene ne 

uporabimo. 

Za neujemanje podatkov v polju 200, blokih 3XX in 7XX gl. B-42.)  

 

3 

B-25 Manjka variantni naslov ali variantna korporativna značnica.   

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, kadar v polju iz bloka 5XX manjka tisti variantni 

naslov, ki je po katalogizacijskih pravilih obvezen za dodatni vpis 

oz. za izpis formalne značnice. Oceno uporabimo tudi, ko manjka 

variantna značnica za korporacijo v enem od polj 910, 911 ali 912.  

Če v zapisu manjka variantni naslov, ki po katalogizacijskih pravilih 

ni obvezen, gl. B-53. Če v zapisu manjka variantna značnica za 

osebo, gl. napako N-3.) 

 

 

 

3 

B-37 Napačna povezava med bibliografskim in normativnim zapisom 

(vnesen napačen avtor). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je v podpolje 70X3 vnesen napačen 

CONOR.SI ID normativnega zapisa (npr. za soimenjaka)). 

 

3 

B-38 Napaka pri določitvi glavnega vpisa (značnice).  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko gre za napako pri odločitvi, ali se glavni vpis 

naredi za osebno, korporativno ali stvarno značnico. Ne nanaša se 

na pravilnost enotne značnice – gl. napaki B-35 in N-1.)  

 

 3 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-39 Zapis je duplikat. 

 
3 

B-40 Napačna hierarhična povezava (sestavni del – matična publikacija). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko gre za napako v podpolju 4641 (npr. vnesen 

napačen ID nadrejene publikacije) ali v enem od podpolj 011as 

(vnesen napačen ISSN nadrejene publikacije).) 

 

3 

B-41 Iz zapisa ni jasno, za kakšno vrsto publikacije gre.  

 
3 

B-42    Navedba avtorja v polju 200 (oz. v bloku 3XX) se ne ujema z 

navedbo v 70X oz. 71X. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko se navedba avtorja v polju 200 ne ujema z 

navedbo istega avtorja v ustreznih poljih bloka 7XX. Če oblika 

imena na publikaciji (ki je vpisana v polje 200) ni enaka enotni 

značnici, se mora ta oblika pojaviti kot variantna značnica v bloku 

9XX. Avtor je lahko izjemoma naveden v polju 300 in ne v polju 200 

(pri korporativnem avtorju se to včasih dogaja, pri individualnem 

avtorju je to redko). V takem primeru se mora  navedba avtorja v 

polju 300 ujemati z navedbo v poljih 70X oz. 71X.) 

 

3 

B-43 Napaka pri določitvi avtorjeve primarne oz. sekundarne 

odgovornosti.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko gre za vpis podatka v polje 702 namesto v 700 

ali 701 oz. v polje 712 namesto v 710 ali 711 (in obratno). Ne 

nanaša se na pravilnost enotne značnice – gl. napako B-35). 

 

3 

   

 Napake za 2 točki  

B-13 Zatipkan podatek v tistih poljih formata COMARC, ki so elementi 

za dostop. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je zatipkana katerakoli beseda v podpoljih 

polja 200, ki NI beseda v naslovu (torej v kateremkoli podpolju 

polja 200, razen v podpoljih 200acdei). Oceno uporabimo tudi, ko je 

npr. zatipkan podatek o naslovu zbirke (v polju 225) ali o založniku 

(v polju 210). 

Za zatipkane podatke v podpoljih 200acdei  gl. napako B-33. Za 

zatipkane podatke v drugih poljih, ki niso elementi za dostop, gl. 

napako B-12.) 

 

2 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-19a   Nepravilen vrstni red podpolj v polju iz bloka 2XX.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko so podpolja v kateremkoli polju iz bloka 2XX 

(tudi v 200) v nepravilnem vrstnem redu, ker vrstni red vpliva na 

izpis po ISBD.  

Za nepravilen vrstni red podpolj v poljih 71X gl. napako B-35, 

alineja (b). 

Za nepravilen vrstni red podpolj v drugih poljih gl. napako B-19b.) 

  

2 

B-27 Napake v poljih z identifikacijskimi številkami (ISBN, ISSN, ISMN 

…). 

 

2 

B-28 Vnos podatkov v napačna podpolja v kateremkoli polju, razen v 

polju 200. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko so sicer pravilni (ustrezni) podatki vneseni v 

napačna podpolja.  

Za vnos podatkov v napačna podpolja v polju 200 gl. napako B-34. 

Za napačen vrstni red podpolj v poljih gl. napako B-19a,19b.)   

 

2 

B-29     

 

 

Manjka celo polje ali bistveni del polja iz bloka 2XX, razen polja 

200. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko manjka celo polje iz bloka 2XX in je zaradi 

tega opis po ISBD nepopoln (npr. ko manjka polje 205, 210, 215). 

Uporabimo tudi, ko manjka tisto od podpolj v poljih bloka 2XX, ki 

nosi najpomembnejšo informacijo v posameznem polju (npr. v polju 

205 manjka podpolje a, obstaja pa b; v polju 225 obstaja podpolje 

v, manjka pa a).) 

 

2 

B-30 Manjka obvezna opomba. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko manjka opomba, ki je po katalogizacijskih 

pravilih obvezna.) 

 

2 

B-44 Napačno določena lokacija sestavnega dela v viru. 

(Pojasnilo 

Oceno uporabimo, ko je napačen podatek npr. v podpoljih  215ih ali 

v 856u.) 

 

2 

B-45 Vnos napačnega podatka v polja iz bloka 2XX, razen v polje 200.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko podatek, ki je vnesen v neko polje, tja po 

pomenu ne sodi (npr. v polje 225 je vnesen podatek, ki ni podatek o 

zbirki).  

Če je podatek v poljih iz bloka 2XX pomensko ustrezen, je pa 

napačno oblikovan, gl. napako B-6. Za napačne podatke v polju 200 

gl. napako B-34 oz. B-35.) 

2 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-46 Zapis, prevzet iz druge baze podatkov (WorldCat, .Net), je bil 

predelan v zapis za drugi tip publikacije.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je bil iz druge baze podatkov prevzet zapis za 

podobno publikacijo in uporabljen za opis publikacije drugačnega  

tipa – npr. zapis za mikrofiš je bil predelan v zapis za knjigo.) 

 

2 

   

 Napake za 1 točko  

B-4 Uporabljeno napačno polje za opombe. 

(Pojasnilo 

Oceno uporabimo, ko je opomba vpisana v napačno polje, npr. v 

300 namesto v 320. Pri tem ne upoštevamo sintakse te opombe.)  

 

1 

B-5 Napačno oblikovana predpisana opomba. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je opomba vpisana na napačen način, npr. 

niso uporabljene predpisane uvodne fraze ali okrajšave ipd.) 

 

1 

B-6   

 

 

Napačno oblikovan podatek v poljih iz bloka 2XX, razen v polju 

200. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je v polje vnesen pravi podatek, vendar je 

napačno oblikovan, npr.: predpisana okrajšava ni uporabljena (npr. 

za oznake izdaje, oznake številčenja v 215 ipd., ali pa je uporabljena 

okrajšava, ki ni predpisana); naveden je generični izraz, ki se po 

katalogizacijskih pravilih ne navaja (npr. pri založnikih navedba 

"Verlag" … ); ipd. 

Če je v polje vnesen napačen podatek, gl. napako B-45.) 

 

1 

B-7 Napačna raba ali manjkajo znaki NSB/NSE (≠) kjerkoli v zapisu, 

razen v podpolju 200a. 

(Pojasnilo  

Če manjkajo znaki NSB/NSE v podpolju 200a, je značnica lahko 

napačno oblikovana (pri stvarni značnici). V tem primeru 

uporabimo napako B-35, alineja (c).) 

 

1 

B-8 V polju 200 navedena odgovornost, ki je po katalogizacijskih 

pravilih ne navajamo.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je v podpoljih 200f ali g navedena 

odgovornost, npr. mentorja diplomskih nalog ipd.) 

 

1 

B-9 Koda v podpolju s kodiranimi podatki je napačna. 1 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-10 Manjka polje ali podpolje s kodiranimi podatki. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko kodiran podatek manjka. Če v istem polju 

manjka več enakih ponovljivih podpolj, smatramo, da se napaka 

ponavlja in jo štejemo enkrat; če manjkajo kode v več različnih 

podpoljih v istem polju, štejemo vsako podpolje posebej (tj. kot več 

napak). Če manjka celo polje, štejemo napako tolikokrat, kolikor 

različnih podpolj v polju bi moralo biti izpolnjenih. 

Oceno uporabimo, ko manjkajočega podpolja ne moremo uvrstiti v 

B-17.) 

 

1 

B-11 Napake v tistih poljih formata COMARC, ki niso elementi za 

dostop. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je napaka v polju, po katerem se ne išče ali se 

redko išče. 

Za napake v naslovu gl. napake B-33, B-34 ali B-35. Za napake v 

značnicah gl. napake B-35, B-36, B-25, B-26, N-1 in druge. Za 

napačne opombe gl. napako B-4 ali B-5.) 

 

1 

B-12 Zatipkan podatek v tistih poljih formata COMARC, ki niso elementi 

za dostop. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je zatipkan podatek v kateremkoli podpolju, 

razen v podpoljih polj 200, 5XX ali 7XX ter v poljih, ki so elementi 

za dostop (tj. po katerih se pogosto išče).  

Za zatipkane podatke v polju 200 gl. napako B-33 ali B-13. Za 

zatipkane podatke v poljih, ki so elementi za dostop, gl. B-13. Za 

zatipkan variantni naslov v poljih 5XX gl. napako B-26. Za zatipkan 

podatek v poljih 70X gl. napako N-1. Za zatipkan podatek v poljih 

71X gl. napako B-35, alineja (b).) 

 

1 

B-14 Napaka pri rabi ločil, predpisanih po ISBD. 

 
1 

B-15 Napačna raba oglatih oklepajev. 

 
1 

B-16 Vnesen podatek je pomanjkljiv, vendar ne vpliva bistveno na 

razumevanje. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo za pomanjkljiv podatek v kateremkoli polju.) 

1 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-17 Manjka polje ali podpolje, v katerem bi se podatek moral ujemati s 

podatkom, ki je vnesen v neko drugo polje ali podpolje. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko manjka katerikoli podatek, ki bi se moral 

ujemati z nekim drugim, v zapis že vnesenim podatkom. Če manjka 

kateri od podatkov, ki je po katalogizacijskih pravilih obvezen, ga 

kot manjkajočega ocenimo, ne glede na ujemanje (npr.  če manjka 

enotna značnica v poljih 7XX gl. napako B-36; če manjka obvezna 

opomba v bloku 3XX gl. napako B-30; itd.). Če so podatki v ustrezna 

polja vneseni, a se med seboj pomensko ne ujemajo, gl. napako  

B-23.) 

 

1 

B-18 Napačni indikatorji. 

(Pojasnilo 

Oceno uporabimo, ko so napačni indikatorji pri kateremkoli polju, 

razen pri poljih 7XX ( npr. pri polju 225 ali 856).   

Za manjkajoč dodatni vpis pri poljih 200, 5XX, 701 ali 702 gl. 

napako B-22. Za napačen indikator pri polju 200 gl. tudi napako  

B-35, alineja (c). Za nepotreben dodatni vpis gl. priporočilo B-50.) 

 

1 

B-19b Nepravilen vrstni red podpolj v polju, razen v poljih iz bloka 2XX.  

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko so podpolja v kateremkoli polju, razen v 

poljih iz bloka 2XX, v nepravilnem vrstnem redu.  

Za nepravilen vrstni red podpolj v poljih iz bloka 2XX gl. napako  

B-19a. 

Za nepravilen vrstni red podpolj v poljih 71X gl. napako B-35, 

alineja (b).)  

 

1 

B-20 Napačen ali premalo natančen UDK. 

 
1 

B-21     Napačno oblikovana predmetna oznaka. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je polje za vsebinsko obdelavo izpolnjeno, 

vendar ni izpolnjeno pravilno (tako glede na strukturo – podpolja, 

kot vsebinsko).  

Če zapis ne vsebuje predmetnih oznak, gl. pripombo B-1 ali B-47.) 

 

1 

B-22 Manjka indikator za obvezni dodatni vpis. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je po katalogizacijskih pravilih dodatni vpis 

obvezen – indikator pri poljih 200, 5XX, 701 ali 702 mora imeti 

ustrezno vrednost.) 

1  
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-23  Podatki v poljih, ki bi se morali ujemati, si nasprotujejo oz. se ne 

ujemajo. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko nasprotujoči si podatki uporabnika zavajajo. 

Gre predvsem za ujemanje s kodiranimi podatki (podatki v podpoljih 

100b-210d, 102a-210a, 105e-320a itd.).  

Če katero od polj s podatki, ki bi se morali ujemati, manjka, gl. 

napako B-17).  

 

1 

B-24 Manjkajo ali so napačni: kode, indikatorji ali drugi podatki, ki 

pomembno vplivajo na različne izpise. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo npr. za napačne ali manjkajoče indikatorje 

prevodov (ind. pri polju 101), kode avtorstev (podpolja 4 v bloku 

7XX), itd.) 

 

1 

   

 Napake za 0,5 točke  

B-2 Pravopisna napaka. 

 
0,5 

B-3 Napačna raba predpisanih okrajšav. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko predpisana okrajšava (npr. v bloku 3XX) ni 

uporabljena ali je uporabljena nepredpisana okrajšava.   

Kadar je predpisana okrajšava napačno uporabljena v poljih iz 

bloka 2XX, gl. napako B-6.) 

 

0,5 

   

 OPOZORILA, PRIPOROČILA – napake za 0 točk  

B-1 Vsebinska obdelava manjka ali je nepopolna (npr. manjka polje 

610). 

(Pojasnilo  

Opozorilo uporabimo, ko v zapisu ni nobenega polja vsebinske 

obdelave. Dokler s pravili ni predpisan obvezen vnos minimalne 

vsebinske obdelave, je ta pomanjkljivost lahko le opozorilo. 

Če v zapisu manjka predmetna oznaka v poljih 600 ali 601, ki bi v 

zapisu morala biti, uporabimo opozorilo B-47. Če zapis vsebuje 

napačno oblikovano predmetno oznako, uporabimo napako B-21.) 

 

0 

B-47    Manjka predmetna oznaka v polju 600 ali 601. 

(Pojasnilo   

Za  manjkajoče  predmetne oznake v drugih poljih 60X ali 610 

uporabimo napako B-1.) 

 

0 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

B-48 Pojasnilo v podpolju 010b je odveč. 

(Pojasnilo  

Opozorilo uporabimo, ko sta v zapisu samo ena številka ISBN in en 

založnik ali ko je v zapis vneseno pojasnilo, da gre za 13-mestno 

številko ISBN.) 

 

0 

B-49 Manjka podatek v podpolju 100b (vnos je priporočljiv). 

 
0 

B-50 Nepotreben dodatni vpis. 

(Pojasnilo  

Opozorilo uporabimo, ko indikatorji pri poljih 5XX ali 7XX kažejo, 

da se izdela dodatni vpis, čeprav po katalogizacijskih pravilih 

dodatni vpis ni obvezen.)  

 

0 

B-51       Neustrezno oblikovana neobvezna opomba. 

 
0 

B-52 

 

Podatek, vnesen v podpolje, ni smiseln, če ni podatka v ustreznem 

drugem podpolju (npr. 330z brez 330a; 675v brez 675a ali 675c). 

 

0 

B-53 

 

 

Manjka podatek, katerega vnos ni obvezen, je pa priporočljiv. 

(Pojasnilo  

Opozorilo uporabimo, ko npr. v zapisu manjka variantni naslov 

(npr. v polju 540), ki po katalogizacijskih pravilih ni obvezen, je pa 

vnos koristen zaradi iskanja.) 

 

0 

   

 Normativni zapisi  

 Napake za 3 točke  

N-1 Napačno oblikovana enotna značnica (polje 200). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je enotna značnica npr. zatipkana; ko sta 

uporabljeni podpolji a in b, vsebina bi pa morala biti npr. samo v a; 

ko je npr. letnica rojstva v podpolju c namesto v f  itd.) 

 

3 

N-2 Napačno izbrana enotna značnica (polje 200). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je za enotno značnico izbrana napačna oblika 

imena – npr. ni v ustreznem jeziku; vsebuje inicialko, čeprav bi 

moralo biti ime izpisano itd.)  

 

3 

N-3 Manjka variantna značnica – kazalka (polje 400). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko npr. manjka oblika imena, ki se pojavlja na 

publikaciji.) 

 

3 
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Oznaka 

napake 
Opis napake  

Štev.  

točk 

N-4 Napačno izbrana ali oblikovana variantna značnica – kazalka (polje 

400). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko je variantna značnica npr. zatipkana; ko sta 

uporabljeni podpolji a in b, vsebina bi pa morala biti npr. samo v a; 

ko je npr. letnica rojstva v podpolju c namesto v f itd. Uporabimo 

tudi, ko je variantna značnica napačno izbrana.) 

 

3 

N-8 Obstoječa ali iz LC Names prevzeta enotna značnica za neko osebo 

spremenjena v enotno značnico za drugo osebo.   

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, če katalogizator že obstoječo pravilno značnico 

za enega avtorja spremeni tako, da postane to enotna značnica za 

drugega avtorja, namesto da bi za drugega avtorja kreiral nov 

normativni zapis. Oceno uporabimo tudi, če katalogizator značnico 

za enega avtorja ob prevzemu normativnega zapisa iz baze podatkov 

LC Names spremeni v značnico za drugega avtorja.) 

 

3 

 Napake za 1 točko  

N-5 Napačno vnesena koda v podpolju s kodiranimi podatki. 1 

N-6 Manjka podatek v polju 810. 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko manjka podatek ali v podpolju 810a ali v 

podpolju 810b. Tudi če manjka celotno polje 810, štejemo kot eno 

napako.) 

 

1 

N-7 Manjka ali je napačen podatek, ki pojasnjuje avtorjevo identiteto 

(razen v poljih 200 ali 400). 

(Pojasnilo  

Oceno uporabimo, ko podatek manjka ali je napačen, npr.: 

 v polju 190 ali 191 (npr. polje 190 mora biti izpolnjeno, če 

so podatki o rojstvu navedeni v zapisu (npr. 200f), sicer pa je 

polje lahko prazno (za vse avtorje ne moremo ugotoviti, kdaj 

so bili rojeni)); 

 v polju 820 (izpolnjeno polje 820 je pomembno za redaktorje 

kataloga, vendar pa v kratkih normativnih zapisih tega polja 

ne moremo zahtevati, kar se upošteva pri ocenjevanju); 

 v polju 830 (ocenimo napačne navedbe, kot je npr. 

"Značnica za več oseb", če zapis dejansko ni za več oseb; ali 

če je v opombi navedeno napačno področje delovanja 

avtorja)). 

1 

   

 


