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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. 107,  
14. 11. 2008) 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 16. 9. 2009. 
 
Med preverjenimi zapisi je bilo: 
18  bibliografskih zapisov z večjimi napakami 
28  bibliografskih zapisov z manjšimi napakami 
  4  bibliografski zapisi 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.  
 
Posebej pozorni in natančni moramo biti pri prepisu podatkov s publikacije. Napačni in 
pomanjkljivi podatki ne zavajajo samo uporabnikov, temveč tudi katalogizatorje, ki zaradi 
tega kreirajo duplikate. Med pregledanimi bibliografskimi zapisi je bilo tudi tokrat precej 
takšnih, ki so bili ocenjeni z "večja napaka" prav zaradi napačnega ali pomanjkljivega prepisa 
podatkov o naslovu ali odgovornosti s publikacije.    

 1



Pri kreiranju zapisov moramo upoštevati pravopisna pravila jezika publikacije (uporaba 
velikih začetnic itd.) ter predpisano rabo ločil po ISBD-jih. Prav tako v zapisu ne sme biti 
tipkarskih napak.  
 
Pri poljih, ki vplivajo na obliko izpisa kataložnega listka, mora zaporedje podpolj ustrezati 
zaporedju podatkov, kot jih predpisujejo ISBD-ji. 
  
V poljih bloka 2XX, 4XX in 5XX moramo biti pozorni na pravila o vnosu znakov NSB/NSE 
(≠), s katerimi označimo podatke, ki se ne upoštevajo pri razvrščanju in iskanju. Takšne 
podatke obdamo z znakoma NSB/NSE skupaj s presledkom in zmeraj v paru.  
 
 
 
BLOK 0XX 
 
Polje 001 
 
Pravilnost podatka o vrsti zapisa v podpolju 001b je zelo pomembna, ker se podatek uporablja 
kot osnovno merilo pri razločevanju vrst gradiva v vseh segmentih programske opreme 
COBISS.  
 
Polje 010 
 
Kadar je v zapisu več številk ISBN, jim v podpolju 010b dodamo ustrezno pojasnilo. Če ima 
publikacija le eno številko ISBN in enega založnika, pojasnilo ni potrebno. 
 
Če ima publikacija več številk ISBN, v ponovljiva podpolja 010a prepišemo vse številke. 
 
 
BLOK 1XX 
 
Polje 100 
 
Če katalogiziramo publikacijo, za katero je v podpolju 100b ustrezna koda d – publikacija, 
zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu, je vnos kode priporočljiv. Če je ustrezna 
katerakoli druga koda, je vnos obvezen. 
Letnica ali letnici in koda za oznako leta izida v podpoljih 100bc ali 100bcd se morajo ujemati 
z navedbo v podpolju 210d. Natančnejša navodila za vnos podatkov o letu izida so objavljena 
na spletnem naslovu na spletu. 

 
Polje 101 
 
Navedbe kodiranih podatkov za jezik besedila, povzetkov idr. v polju 101 se morajo ujemati z 
opombami v bloku 3XX. 
 
 
 
 
 
Polje 102 
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V polju 102 kodiramo državo izida ali izdelave publikacije. 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 
 
S kodo v podpolju 105b opišemo vsebino publikacije. Uporabimo kodo, ki publikacijo  
najbolj natančno opiše. 
 
Koda za oznako za kazalo v podpolju 105e se mora ujemati z navedbo opombe v podpolju 
320a.  
 
 
BLOK 2XX  
 
Polje 200 
 
Pri vnosu podatkov v polje 200 moramo biti še posebej pozorni na tipkarske napake in 
pravopis. 
 
Polje 210 
 
Podatek v podpolju 210d se mora ujemati s podatki v polju 100 (100bcd).  
 
Polje 211 
 
Polje 211 je lahko izpolnjeno le takrat, kadar sta v podpolju 001a vneseni kodi p ali i. Podatek 
v polju 211 je začasen in ga izbrišemo, ko zapis dopolnimo. 
 
Polje 215  
 
Podatki v podpoljih 215ac se morajo ujemati s podatki v podpolju 105a. 
 
Navajanje lokacije sestavnega dela v matični publikaciji v polju 215 je odvisno od vrste in 
načina številčenja matične publikacije, zato moramo biti pri vnosu podatkov še posebej 
pozorni. 
 
Če ima publikacija uvezane priloge, moramo ta podatek vnesti v podpolje 215a in ustrezno 
kodirati v podpolju 105a. 
 
Polje 225 
 
Indikator v polju 225 označuje, ali je naslov zbirke enak normativni obliki naslova zbirke. Ker 
v sistemu COBISS.SI normativne oblike naslovov za zbirke niso določene, ima indikator 
vedno vrednost "1". 
 
 
Polje 230 
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Vnos podatkov o vrsti in obsegu vira v podpolje 230a je obvezen za elektronske vire, 
dostopne na daljavo (npr. za vire na spletu). 
 
 
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. 
 
Polje 326 
 
Pri kontinuiranih virih je v polje 326 treba obvezno vnesti opombo o pogostosti izhajanja 
serijske publikacije ali pogostosti dopolnjevanja integrirnega vira. Opomba se mora ujemati s 
kodo v podpolju 110b. 
 
 
Blok 5XX  
 
V polja v bloku 5XX vnašamo variantne oblike naslovov s publikacij, ki jih nismo izbrali za 
stvarni naslov. Podatke vnesemo v ustrezna polja (npr. v polje 512 ovojni naslov, v polje 516 
hrbtni naslov, v polje 540 dodatni naslov), opombo o variantnem naslovu pa je treba obvezno 
vnesti tudi v polje 300, pri čemer uporabimo predpisane fraze in okrajšave. S prvim 
indikatorjem pri poljih 5XX označimo, ali želimo dodatni vpis za variantni naslov. V večini 
primerov dodatni vpisi niso potrebni in je zato vrednost indikatorja "0".  
 
 
BLOK 7XX 
 
Polja 70X 
 
Avtorje z alternativno odgovornostjo vnašamo v polje 701 in ne v polje 702. 
 
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"). 
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1.2 VSEBINSKA OBDELAVA 

Izrazov iz polj 600/609 ne ponavljamo v polju 610. 
 
Če je predmet publikacije določena oseba, osebno ime vedno navedemo v polju 600 in ne v 
polju 610. 
 
Pri vnašanju podatkov v polje 675 moramo paziti 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 izberemo obliko imena, pod katero je avtor najbolj znan ali jo največkrat 
uporablja pri izdajah svojih del v izvirnem jeziku. Če je avtor objavil le eno delo, za značnico 
določimo obliko imena, ki jo je uporabil pri tem delu. Če avtor pri nadaljnjih objavah 
uporablja tudi druge oblike imena, se moramo v skladu s katalogizacijskimi pravili odločiti, 
katero ime bomo izbrali za značnico, za druge oblike imena izdelamo kazalke. Za vsako 
obliko imena (značnico in kazalko ali kazalke) moramo navesti vir, v katerem se ime pojavlja 
(polje 810). 
 
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). Variantne oblike imena je treba dodati tudi za dvojne priimke in za 
priimke, ki vsebujejo predpone. 
 
Normativni zapis, ki ga za določeno osebo prevzamemo iz baze LC NAMES, pozneje ne 
smemo spremeniti v zapis za drugo osebo. 
 
Kadar oblika imena, navedena v polju 200 ali 400, ni vpisana v podpolju 810a, jo navedemo v 
podpolju 810b. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:  
 
Irena Kavčič 
Branko Kurnjek 
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