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Povzetek ugotovitev 

ob preverjanju 50 naključno izbranih bibliografskih zapisov v COBIB.SI 
 
 
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 127,  
26. 11. 2004) v 12. členu predpisuje spremljanje kakovosti bibliografskih in normativnih 
zapisov v sistemu COBISS.SI. V skladu s tem pravilnikom se dvakrat na leto izvede 
preverjanje 50 naključno programsko izbranih bibliografskih zapisov in pripadajočih 
normativnih zapisov. Za preverjanje njihove kakovosti so zadolženi redaktorji vzajemne baze 
podatkov, ki jih imenujeta NUK in IZUM.   

Naključni izbor ter preverjanje bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov 
smo izvedli 18. 1. 2008. 

Med preverjenimi zapisi je bilo: 
• 15  bibliografskih zapisov z večjimi napakami 
• 30  bibliografskih zapisov z manjšimi napakami 
• 5  bibliografskih zapisov ustrezne kakovosti  

 
Vsi kreatorji in zadnji redaktorji zapisov so bili osebno obveščeni o ugotovitvah redaktorjev, 
v primeru večjih napak pa tudi odgovorna oseba knjižnice.  

V nadaljevanju sledijo ugotovitve NUK-ovih in IZUM-ovih redaktorjev glede najpogostejših 
napak. 

 

1 BIBLIOGRAFSKI ZAPISI 

1.1 FORMALNA OBDELAVA 

Iz zapisa mora biti jasno, za kakšno vrsto publikacije gre. Zapis mora biti narejen v ustrezni 
maski in mora vsebovati vsa obvezna polja in podpolja (tako mora npr. zapis za elektronski 
vir vsebovati polje 135 za vrsto in fizično obliko elektronskega vira itd.). 

Posebej pozorni in natančni moramo biti pri prepisu podatkov s publikacije. Pomanjkljivi 
podatki uporabnike zavajajo, katalogizatorji pa lahko zaradi njih v dvomu tvorijo duplikate. 
Upoštevati moramo pravopisna pravila jezika publikacije (uporaba velikih začetnic itd.). V 
zapisu ne sme biti tipkarskih napak.  
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Preden kreiramo nov zapis, moramo natančno preveriti, ali zapis za publikacijo, ki jo 
nameravamo obdelati, morda že obstaja. V sistemu COBISS.SI po dogovoru tvorimo za eno 
publikacijo samo en zapis, na kar moramo biti pri kreiranju novih zapisov še posebej pozorni.    

Kadar prevzemamo zapis iz OCLC-jeve bibliografske baze podatkov WorldCat, moramo 
paziti, da zapis uredimo v skladu z našimi katalogizacijskimi pravili in da podatke ustrezno 
dopolnimo in poslovenimo.  

 

Polje 001  
 
Kadar zapis prevzamemo iz OCLC-jeve bibliografske baze podatkov WorldCat in ga 
dopolnimo v skladu z našimi katalogizacijskimi pravili, ustrezno spremenimo tudi kodo v 
podpolju 001h - Oblika bibliografskega opisa.  
 
Polje 010  
 
Številko ISBN vpisujemo z vezaji. Če zapis prevzamemo iz OCLC-jeve bibliografske baze 
podatkov WorldCat, moramo vezaje na ustreznih mestih dodati ročno. Kadar je v zapisu več 
številk ISBN, jim v podpolju 010b dodamo ustrezno pojasnilo. Če ima publikacija eno 
številko ISBN in če je založnik le eden, je pojasnilo odveč. 

 
Polje 100 
 
Letnica ali letnici in koda za oznako leta izida v podpoljih 100bc ali 100bcd se morajo ujemati 
z navedbo v podpolju 210d. 

100b (Oznaka za leto izida) 

Pri zaključenih monografskih publikacijah v enem ali več zvezkih, ki so izšli v enem 
koledarskem letu, uporabimo kodo "d" (letnica je znana in nedvoumna). Kodo "d" uporabimo 
tudi v primeru, ko poznamo le verjetno leto izida. Vnos letnice v podpolje 210d je odvisen od 
vira podatkov (npr. [2005] za leto, navedeno v publikaciji v nepredpisanem viru podatkov, ali 
za leto, ki smo ga ugotovili sami; [2005?] za verjetno leto izida). 

Kadar v publikaciji ni navedena letnica izida ali tiska, ampak le letnica copyrighta, vnesemo 
kodo "h". V podpolju 210d pred letnico ne sme manjkati okrajšava cop. (npr. cop. 2004). 

Kadar leto izida ni zanesljivo, določimo približen čas izida in v podpolje 100b vnesemo kodo 
"f". V podpolje 100c vnesemo najzgodnejše, v podpolje 100d pa najkasnejše možno leto 
izida. Podatek o nezanesljivi letnici mora biti razviden tudi v podpolju 210d (letnico oz. 
letnici navedemo v oglatem oklepaju ter z ustreznim pojasnilom, npr.: [po 2005];  [med 2000 
in 2005] ). 

 
Polje 101 
 
Kadar publikacija vsebuje prevode (npr. slovensko besedilo in angleški prevod), je vrednost  
indikatorja "2" (podatek se mora ujemati z navedbo o jeziku besedila v polju 300). Pri 
publikacijah, ki niso prevod, je vrednost indikatorja "0".  
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Polje 102 
 
Kadar publikacija izide v več državah, v polju 102 kodiramo do tri države v ponovljenih 
podpoljih a. Kode morajo biti usklajene z navedbami v podpoljih 210a (če so v polju 210 
navedeni trije kraji v različnih državah, moramo v polju 102 kodirati vse tri države v 
ponovljenih podpoljih a). 

 
Polje 105 
 
Navedba o ilustracijah v podpolju 105a se mora ujemati z navedbo v podpolju 215c. Kadar 
publikacija vsebuje poleg ilustracij tudi uvezane priloge, podpolje 105a ponovimo in vanj 
vnesemo kodo "f". 

Koda za oznako za kazalo v podpolju 105e se mora ujemati z navedbo opombe v polju 320a. 
Prav tako se morata ujemati podatka o literarni vrsti v podpolju 105f in v podpolju 675a.  

 
BLOK 2XX  
 
Polje 200  
 
Pri vnosu podatkov v polje 200 moramo biti še posebej pozorni na tipkarske napake in 
pravopis.  
Zaporedje podpolj v polju 200 mora ustrezati zaporedju podatkov, kot jih predpisuje ISBD.  

Pri anonimnih delih izdelamo značnico glavnega vpisa pod stvarnim naslovom, tj. 1. indikator 
pri polju 200 dobi vrednost "1". 

Splošno oznako gradiva vnašamo v podpolje 200b, in sicer v obliki, ki je predpisana v ISBD. 

Kadar je v podpolju 200f že naveden primarni avtor (največ trije), v podpolju 200g ne 
navajamo urednikov, razen kadar so le-ti navedeni na naslovni strani. Prav tako v polju 200 ne 
navajamo mentorjev disertacij ter diplomskih in magistrskih del (lahko jih navedemo v polju 
314).  

Kadar ime primarnega avtorja ni navedeno v predpisanem viru podatkov (npr. na naslovni 
strani), ga v podpolju 200f navedemo v oglatem oklepaju, za naslov pa izdelamo dodatni vpis 
(indikator "1"). V opombi v polju 300 pojasnimo, kje v publikaciji je podatek o primarnem 
avtorju naveden (npr. Avtor naveden na ov.). 

Avtorje, navedene v polju 200, vnesemo tudi v polja 70X. Kadar sta za delo odgovorna dva 
primarna avtorja, ne zadostuje, da ime drugega avtorja vnesemo v polje 701, ampak ga 
moramo navesti tudi kot nosilca odgovornosti v polju 200 (ali v opombah). Enako velja za tri 
primarne avtorje. 

 
Polje 210 
 
V podpolje 210a vnašamo kraj izida ali distribucije. Kraju lahko po potrebi dodamo pojasnilo 
v okroglem oklepaju. 

Podatek v podpolju 210d se mora ujemati s podatki v polju 100 (100bcd).  

Podatke o kraju izida in založniku je treba vnesti v podpolji 210ac. Kadar ne moremo 
ugotoviti kraja izida, vnesemo [S. l.], kadar ne moremo ugotoviti založnika, vnesemo [s. n.]. 
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Polje 215  
 
Podpolja v polju 215 morajo biti v abecednem vrstnem redu – acde. Podatki v podpoljih 
215ac se morajo ujemati s podatki v polju 105. 

V zapisih za sestavne dele je pri uporabi velike začetnice pri navajanju strani v podpolju 215a 
treba upoštevati, na katerem mestu v območju fizičnega opisa se bo podatek izpisal. Če je 
navedba strani prvi podatek v območju, uporabimo veliko začetnico, sicer pa malo začetnico. 
Navedemo oznake številčenja s predloge in pri tem uporabljamo predpisane okrajšave, npr. 
letn. za "letnik". Izraze za mesece krajšamo po treh črkah, npr. apr. (podpolje 215k).  

 
Polje 225 
 
Indikator v polju 225 ima vedno vrednost "1". 

 
BLOK 3XX  
 
Katere opombe so obvezne za posamezne vrste publikacij, je navedeno v posameznih ISBD-
jih. Za obvezne opombe uporabljamo dogovorjene fraze, če obstajajo. Obvezne opombe je 
treba navajati v poljih v bloku 3XX. Če za posamezno opombo ni določeno posebno polje, 
uporabimo polje 300 za splošno opombo. 

Opombe so v slovenščini, razen če citiramo in je to označeno.  

Pri navajanju strani dodatka k vsebini (npr. predgovor, spremna beseda, bibliografija) 
uporabljamo oglati oklepaj pri navedbi strani, ki niso zajete v obsegu publikacije v podpolju 
215a. Če stran ni oštevilčena, je pa zajeta v navedbi obsega publikacije v 215a, oglatega 
oklepaja ne uporabljamo (npr. Bibliografija: str. 6). 

 
Polje 300 
 
Kadar naslov vzamemo iz vira, ki za to območje ni predpisan, vir obvezno navedemo v 
splošni opombi. Pri elektronskih virih je opomba o viru naslova v polju 300 v vseh primerih 
obvezna (npr. Nasl. z nasl. zaslona).  

Kadar publikacija vsebuje besedilo v različnih jezikih, podatek navedemo kot splošno 
opombo. Pri navajanju jezika besedila v polju 300 uporabljamo dogovorjene okrajšave (slov., 
angl. ipd.).  

Kadar monografska publikacija vsebuje besedilo le v enem jeziku, opombe o jeziku besedila 
ne navajamo. Pri sestavnih delih, ki imajo vzporedni naslov v dveh ali več jezikih, besedilo pa 
je samo v enem jeziku, je opomba o jeziku besedila obvezna.  

V polju 300 uporabljamo standardne okrajšave (nasl., nasl. str. ipd.). Izrazov, za katere ni 
standardnih okrajšav, ne krajšamo. 

 
Polje 320 
 
Podatek o povzetku v podpolju 320a se mora ujemati s kodiranimi podatki o jeziku povzetka 
v polju 101 (če publikacija vsebuje povzetke v različnih jezikih, podpolje 101d ponovimo). 
Povzetek navedemo tudi, kadar je napisan v jeziku besedila publikacije (dodamo ustrezno 
kodo v podpolju 101d). 
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Uporabljeno literaturo navajamo s predpisanim izrazom Bibliografija, razen če je izraz iz 
publikacije natančnejši, in ločili. Navedemo tudi podatek o mestu v publikaciji, kjer se 
bibliografija nahaja (npr. Bibliografija: str. 120–130; Selected bibliography: str. 435-440).  

 
Polje 327 
 
Kadar navajamo vsebino publikacije, ki vsebuje več del več primarnih avtorjev, posamezne 
naslove in tudi pripadajoče odgovornosti navedemo v enem podpolju 327a.  

 
Polje 328 
 
V zapisih za disertacije ter diplomska in magistrska dela v opombi navedemo ustanovo, ki je 
podelila naslov; izraza "univerza" in "fakulteta" krajšamo (Univ., Fak.). Če je podatek, da gre 
za diplomsko oz. magistrsko delo ali disertacijo naveden na naslovni strani (in ga zato 
navedemo v podpolju 200e), podatka ne ponavljamo v polju 328.  

 
BLOK 7XX  
 
Navedbe avtorjev se morajo ujemati z navedbami v polju 200 ali bloku 3XX. 

 

Polja 70X 
 

Avtorje, navedene v polju 200, vnesemo kot iskalni element tudi v polja 70X. Kadar sta za 
delo odgovorna dva primarna avtorja, ne zadostuje, da ime drugega avtorja vnesemo v polje 
701, ampak ga moramo navesti tudi kot nosilca odgovornosti v polju 200 (ali v opombah). 
Isto velja za tri primarne avtorje. 

Avtorje z alternativno odgovornostjo vnašamo v polje 701 in ne v polje 702.  

Pri vnosu avtorjev v polja 70X je treba paziti, da v podpolje 70X3 vnesemo identifikacijsko 
številko normativnega zapisa za pravega avtorja, ne pa npr. za njegovega soimenjaka.   

Za prvega urednika zbornika, za katerega izdelamo glavni vpis pod stvarnim naslovom ali pod 
korporativno značnico, izdelamo dodatni vpis (1. indikator pri polju 702 je "1"). 

V podpolje 70X4 vnesemo ustrezno kodo za vrsto avtorstva, ki določa odnos med osebo, 
katere ime je vneseno v polju, in bibliografsko enoto.  

 

Polja 71X 
 

Za enotno korporativno značnico izberemo obliko imena, pod katero je korporacija najbolj 
znana oz. jo največkrat uporablja na publikacijah v izvirnem jeziku. Pri kreiranju je treba 
značnice pravilno strukturirati (tj. uporabiti ustrezna podpolja), še posebej pa je treba paziti na 
tipkarske napake. 

 

Za tiste oblike imena korporacije, ki jih nismo izbrali za enotno značnico, izdelamo kazalke v 
poljih 91X, enotno značnico pa z ustreznimi kazalkami povežemo s pomočjo oznake v 
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podpolju 6. V večini primerov morajo biti v poljih 91X uporabljena ista podpolja v enakem 
zaporedju kot v ustreznih poljih 71X. 

 
BLOK 8XX 
 
Polje 856 
 
V podpolju 856u navedemo točen elektronski naslov opisovanega elektronskega vira. Posebej 
je treba paziti, da uporabimo ustrezno vrednost drugega indikatorja. Po potrebi dodamo v 
podpolje 856z tudi opombo o dostopu (kadar je dostop omejen na določene uporabnike).  

1.2 VSEBINSKA OBDELAVA 

Poleg predmetnih oznak v tujem jeziku je priporočljivo vnašati tudi predmetne oznake v 
slovenščini. Pri izboru predmetnih oznak se izogibamo sinonimom. 

Pri vnašanju podatkov v polje 675 moramo paziti na pravilen vrstni red podpolj v polju in na 
ustrezno sintakso (npr. uporaba presledkov v podpolju 675a). Skupino UDK v podpolju 675c 
določimo čim bolj natančno. Glede na potrebe knjižnice izpolnjujemo tudi podpolje 675a. 

 

 
2 NORMATIVNI ZAPISI 

Za enotno značnico (polje 200) izberemo obliko imena, po kateri je avtor najbolj znan oz. jo 
največkrat uporablja pri izdajah svojih del v izvirnem jeziku. Če pisava tega jezika ni latinica, 
uporabimo za transliteracijo transliteracijsko tabelo po PPIAK. V normativne zapise za 
soimenjake, ki jih identificiramo s pomočjo identifikacijske oznake (v podpoljih 200c ali 
200f), je priporočljivo vnesti tudi datum rojstva v polje 190 (in datum smrti v polje 191) ter 
informacije o uporabi ali pomenskem obsegu značnice (polje 820).  

Če se oblika imena avtorja na publikaciji razlikuje od oblike imena, ki je bila izbrana za 
enotno značnico (polje 200), moramo v normativnem zapisu dodati variantno obliko imena s 
publikacije (polje 400). Vendar pa v normativni zapis ne dodajamo nepotrebnih variantnih 
oblik imena, tj. oblik, ki se na publikacijah ali v referenčnih virih ne pojavljajo.   

Kadar oblika imena, navedena v polju 200 ali 400, ni vpisana v podpolju 810a, jo navedemo v 
podpolju 810b. 

 

 
Pripravili:  
 
Irena Kavčič, l.r. 
Anka Rogina, l.r. 
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