
 
Maribor, 8. 5. 2007 

 
 

Navodila za ažuriranje podatkov v lokalni bazi podatkov 
 
Da bodo podatki na izpisih COR009 in COR010 pravilni, je treba v lokalni bazi podatkov 
posamezne knjižnice ažurirati naslednje:   
 
• 998e – Indikator nabave 

 o – trenutno naročena serijska publikacija  
ali 

 serijska publikacija je deziderat  
ali 

 [prazno] – če načrtujete odpoved naročila serijske publikacije; v tem primeru 
je treba v zadnjem podpolju 998k vnesti zaključno leto naročila (npr. 998k  
1993–2007), tako da se koda "o" v podpolju 998e programsko briše.   

• 9984 – Financer 
 ARRS – obvezna koda za financerja 

• 998v – Način nabave 
 a – nakup 

ali 
 g – kotizacija 

• 9983 – Cena 
 po formatu COMARC/H praviloma devizna bruto cena  

 
Za pravilno določanje faktorja vpliva je treba pri obdelavi serijske publikacije, ki ima tiskano 
in elektronsko izdajo, vnesti polje 452 – Druga izdaja na drugem mediju. V zapis za 
elektronsko obliko se v podpolje 452x vnese številka ISSN tiskane serijske publikacije, pri 
obdelavi tiskane serijske publikacije pa se v podpolje 452x vnese številka ISSN serijske 
publikacije v elektronski obliki (gl. priročnik COMARC/B format, polje 452 Druga izdaja na 
drugem mediju). 
 
Kategorijo revije se v primeru, ko je faktor vpliva za ISSN iz podpolj 011efc enak 0, določi po 
naslednjem algoritmu: 

• če je faktor vpliva serijske publikacije, katere ISSN je vnesen v 452x večji od 0, se 
upošteva kategorija serijske publikacije, ki ima ISSN v 452x; 

• če je faktor vpliva serijske publikacije, katere ISSN je vnesen v 452x enak 0, se 
upošteva najboljša kategorija med serijskimi publikacijami, katerih številke ISSN so 
vnesene v 011efc ali 452x (zaradi mednarodnih baz podatkov, ki se upoštevajo pri 
kategorizaciji znanstvenih publikacij). 

Če sta naročeni obe verziji serijske publikacije, elektronska in tiskana, se bo serijska 
publikacija v seznamih pojavila dvakrat z enakim faktorjem vpliva (IF). 
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Navodila za pripravo izpisov COR009 in COR010 
 
 

1. V osnovnem meniju sistema COBISS.SI izberemo opcijo "2. Izpisi". 
 
2. Nato izberemo vrsto izpisa "koordinacija nabave"; sledi "priprava izpisov", kjer  

izberemo izpis "COR009 – sofinanciranje predlaganih tujih revij" ali COR010 – 
sofinanciranje predlaganih tujih baz. 

 
3. Vhodne parametre vnesemo po navodilih iz priročnika COBISS2/Izpisi, pogl. 10.1 

Opis parametrov.  
Dodan je parameter "financer", kjer je kot privzeta vrednost vpisan ARRS, ki jo je 
treba potrditi. 

 
4. Po sporočilu "Priprava izpisa/postopka COR009/COR010 je končana" iz seznama 

ponovno izberemo vrsto izpisa "koordinacija nabave", nato pa še "prenos (export)". 
 

5. V seznamu pripravljenih seznamov poiščemo izpis "COR009.TXT"/"COR010.TXT" 
in ga izberemo. 

 
6. Pri vnosu parametrov za "prenos preko" izberemo "e", pri "nabor znakov" pa "i" ali 

"w" (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 2.4 Prenos). 
 

7. Sledi še vpis elektronskega naslova, na katerega želimo seznam poslati. 
 
 
 
Pripravila: 
 
Renata Habjanič  
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