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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 22. 05. 2006.  
 
Pri preverjanju zapisov so redaktorji ugotovili: 

• 12  bibliografskih zapisov z večjimi napakami 
• 29  bibliografskih zapisov z manjšimi napakami 
•   6  bibliografskih zapisov ustrezne kakovosti in  
•   3  bibliografski zapisi niso bili ocenjeni 

 
Vsi kreatorji zapisov so bili osebno obveščeni o ugotovitvah redaktorjev, v primeru večjih napak 
pa tudi odgovorna oseba knjižnice.  
 
Komentarji Nukovih in Izumovih redaktorjev za posamezne zapise (brez ID-jev) so podani v 
nadaljevanju.  
 
 
 
 
VEČJA NAPAKA 
 
1. 

Ugotovitve redaktorjev 
Navedba avtorstva v 200f in 700 se ne ujema.   
Napačna raba predpisane okrajšave v 215k (mesece po dogovoru krajšamo po tretji črki). 
Manjka opomba o jeziku. 
UDK skupina v podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena:  večja napaka 
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2. 
Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v glavnem stvarnem naslovu in značnici (zatipkano). 
Pravopisna napaka v podpolju 200f (velika začetnica). 
Napačna raba oglatih oklepajev v polju 210, manjkajo presledki. 
Napačna raba predpisane okrajšave v polju 300. 
Manjka obvezna opomba (za elektronske vire je obvezna opomba o viru naslova (300), za 
vire z lokalnim dostopom tudi opomba o sistemskih zahtevah (337)).  
Manjka polje 532.  
Priporočamo vnos v polje 540. 
Manjka vnos v polje 712 za drugega organizatorja. 
Ocena: večja napaka 

 
3. 

Ugotovitve redaktorjev 
Navedba avtorstva v 200f in 70X se ne ujema. (Napačna navedba 4 avtorjev v polju 200f. Če 
so soavtorji, so napačno vneseni v polje 702 (namesto v 701). Če so res uredniki, manjka v 
200f pojasnilo in dodatni vpis za prvega urednika.)  
Napačen indikator v polju 225.  
Izrazov iz polj 600/609 ne ponavljamo v polju 610. 
UDK vrstilec v podpolju 675a je manj natančen kot UDK skupina v podpolju 675c in kot tak 
nepotreben (načeloma oziroma glede na način izbora in oblikovanja vrstilcev mora biti UDK 
v podpolju 675a  vsaj tako natančen kot v podpolju 675c, navadno pa je bistveno bolj 
natančen). 
Ocena: večja napaka 

 
4. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjkata kazalki v polju 900 in 901 za obliki imen, navedenih v 200f.  
Napačno oblikovana predpisana opomba (podpolje 320a).  
Napačen vnos v podpolje 215a (podpolje 215a je namenjeno lokaciji sestavnega dela v 
matični publikaciji; ostale podatke o lokaciji na drugem mediju lahko pišemo le v opombe). 
Vsebinska obdelava je nepopolna oziroma nedokončana. 
Ocena: večja napaka 

 
5. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačno oblikovana enotna značnica (710).  
Napačen vnos v podpolji 200h,i. 
Napačen indikator v polju 200. 
Napačen indikator v polju 225. 
Nejasna opomba v polju 300 ("4 August 1993.") 
Korporativna značnica v poljih 601 in 710 mora biti enaka. 
Ocena: večja napaka 
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6. 
Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v glavnem stvarnem naslovu (zatipkano). 
Neustrezna navedba odgovornosti v podpolju 200g. 
Napačna raba predpisane okrajšave v podpolju 215c.  
Vprašljiv vnos v podpolju 225a.  
Opombe pišemo v slovenščini (polje 300).  
Dodatni vpis na variantni naslov ni potreben (indikator v polju 540). 
Vnos v polje 712 ni potreben.  
Ocena: večja napaka 

 
7. 

Ugotovitve redaktorjev 
Iz zapisa ni jasno, za kakšno gradivo gre (monografska publikacija, dogodek …): 

• kodi, vneseni v polju s kodiranimi podatki 001b,c, se ne ujemata z masko zapisa.  
• podatek v podpolju 210c ni podatek o založniku ("Strokovni posvet …") 
• če gre za monografijo, manjka polje 215.   

UDK skupina v podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena: večja napaka 

 
8. 

Ugotovitve redaktorjev 
Uporabljena napačna maska (M namesto N). 
Manjka podpolje 101i (glede na navedbe v poljih 421). 
Podatka v podpolju 100b in 210d se ne ujemata.  
Manjka polje 135. 
Napačen vnos v polje 200.  
Napačen vnos v podpolje 210a  (dodatni podatek h kraju izida pišemo v okroglem oklepaju). 
Napačen vnos v podpolje 215a (predpisan izraz). 
Napačno oblikovana predpisana opomba v polju 300. . 
Vprašljivi podatki v polju 421 (za CD-ROM; koliko CD-ROMov je v kompletu?). 
Nepopolni oz. napačni podatki v poljih 421 (indikatorji v vgrajenih poljih 200,  navedba mer) 
Pravopisne napake v podpolju 337a. 
UDK vrstilec v podpolju 675a ne označuje španščine, temveč francoščino. 
Ocena: večja napaka 

 
9. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen ISSN (publikacija ima verificirani ISSN, zapis zanjo bi lahko prevzeli iz ISSN 
baze; če ISSN ne obstaja in vnesemo 8 ničel, jih vnesemo v 011c in ne v 011e). 
Napačen vnos v podpolju 200e (3 pike nadomestimo s tremi črticami). 
Napačen vnos v podpolju 207a (izpolnjujemo samo v primeru, ko je zapis narejen po prvi 
številki). 
Napačno oblikovan podatek v podpolju 210d. 
Manjka obvezna opomba v polju 300 ("Opis po: … ") 
Napačen vnos v polju 326 (velika začetnica; priporočen izraz je "Štirinajstdnevnik"). 
Ocena: večja napaka 
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10. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napaka pri določitvi značnice (značnica ni stvarna, temveč avtorska; avtorja vnesemo v polji 
700 in 701). 
Uporabljeno napačno polje za opombe (327 namesto 330). 
UDK skupina 77 v  podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena:  večja napaka 

 
11. 

Ugotovitve redaktorjev 
Navedba avtorstva v 200f in 700 se ne ujema.   
Manjka navedba odgovornosti v podpolju 225f . 
Manjka kazalka. 
UDK v podpolju 675a je premalo natančen (manjka označitev književne zvrsti). 
Ocena: večja  napaka 

 
12. 

Ugotovitve redaktorjev 
Mentorjev v odgovornosti ne navajamo (200g). 
Manjka polje 328. 
Manjka kazalka (v normativnem zapisu ID XXXXX manjka kazalka za dvojni priimek). 
UDK v podpolju 675a je premalo natančen. 
Ocena: večja napaka 

 
 
 
MANJŠA NAPAKA 
 
1.    

Ugotovitve redaktorjev 
Zatipkan podatek v 610a in 675a.  
Osebna imena kot predmetne oznake uvrščamo v polje 600.  
Ocena: manjša napaka 

 
2. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka polje s kodiranimi podatki (121g,  koda "a"). 
Napačen indikator v polju 123.  
Manjka opomba o variantnem naslovu (glede na navedbo v 512). 
Napačno uporabljeno polje za opombe (327 namesto 320). 
Ocena: manjša napaka 

 
3. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačno vnesena koda v polju s kodiranimi podatki (s kodo pisave v podpolju 0017 se določi 
pisava za polja,  ki se izpisujejo v jeziku knjižnice). 
Manjkata podpolji 100l in 100g (pisavo stvarnega naslova določimo v podpolju 100l). 
Napačna raba okrajšav (v  podpolju 3270). 
Napačen indikator v vgrajenem polju 200 v polju 423. 
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Napačen 1. indikator v polju 702 (za prvega urednika anonimnega dela izdelamo dodatni 
vpis). 
Namesto dveh UDK vrstilcev zadošča en sam vrstilec 821.161.1-82.  
Ocena:  manjša napaka 

 
4. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen indikator v polju 225.  
Manjka podpolje 500m.  
Ocena: manjša napaka 

 
5. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka podpolje 102a (glede na vnos  v polju 210). 
Napačen vnos v podpolje 210a  (dodatni podatek h kraju izida pišemo v okroglem oklepaju). 
Ocena:  manjša napaka 

 
6. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačna raba predpisane okrajšave v 215k (mesece po dogovoru krajšamo po tretji črki). 
Ocena: manjša napaka 

 
7. 

Ugotovitve redaktorjev 
Pravopisna napaka v podpolju 215a (velika začetnica na začetku novega območja). 
Dodatni vpis izdelamo samo za prvega avtorja (indikatorji v poljih 701).  
Normativni zapis ID XXXXX vsebuje napačno kazalko.  
V šestih normativnih zapisih manjka podpolje 810b.  
Vsebinska obdelava je nepopolna oziroma nedokončana. 
Ocena:  manjša napaka 

 
8. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen indikator v polju 200.  
Napačen indikator v polju 225.  
Manjka navedba odgovornosti v podpolju 225f (v podpolju 225a je vnesen generični izraz). 
Manjka obvezna opomba v polju 300 (o viru podatka o avtorju). 
Glede na podatke v zapisu pogrešamo krajevno določitev vsebine v polju 610. 
Ocena: manjša napaka 

 
9. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačno vnesen podatek v podpolju 210c.  
Napačno vnesena koda v podpolju 105b. 
V normativnem zapisu ID XXXXX manjka podpolje 810b.  
Ocena: manjša napaka 

 
10. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačno vnesena koda v podpolju 105b. 
Ocena: manjša napaka 
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11. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka podpolje 100b (s kodo h, glede na podatek v 210d). 
Manjka ločilo v podpolju 200e.  
Napačen vnos v polju 210 (dodatni podatek h kraju izida pišemo v okroglem oklepaju; velike 
začetnice v angleškem imenu korporacije v podpolju c).  
UDK vrstilec v podpolju 675a in UDK skupina v podpolju 675c sta premalo natančna. 
Ocena: manjša napaka 

 
12. 

Ugotovitve redaktorjev 
Opombe pišemo v slovenščini (polje 300).  
Napačen vnos v polje 712 (založnikov ne vnašamo). 
Ocena: manjša napaka 

 
13. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen vnos v polje 225 (podatek v 225 ni podatek  o zbirki) . 
Napačno oblikovana predpisana opomba (v polju 328 navedba "Dipl. delo" ni potrebna, ker 
je podatek že v 200e; napačna okrajšava "Odd."). 
Osebna imena kot predmetne oznake uvrščamo v polje 600. 
Ker gre za študijo o delu Alojza Kraigherja, je ustrezna UDK skupina v podpolju 675c 
821.163.6.09. 
V istem zapisu (in načeloma tudi nasploh) ne uporabljamo hkrati starih in novih vrstilcev za 
književnosti (npr. 821.163.6 – 886.3). 
Ocena: manjša napaka 

 
14. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka koda za zbornike v podpolju 105b. 
Dodatni vpis na variantni naslov ni potreben (indikator v polju 540). 
Natančen vrstilec za računalniško lingvistiko je 81'322. 
Ocena: manjša napaka 

 
15. 

Ugotovitve redaktorjev 
Dogovorjena opomba v polju 333: " Za otroke od 8. leta dalje" 
Naslov v polju 540 ni variantni naslov.  
Glavni vrstilec v podpolju 675a je neustrezen. 
Ocena: manjša napaka  

 
16. 

Ugotovitve redaktorjev 
Polje 607 ni ustrezno oblikovano (vrstni red določil in navajanje več zemljepisnih imen).  
V normativnem zapisu CONOR.SI ID XXXXX je napačna opomba v 830 (ni značnica za 
več oseb!), manjka tudi polje 810 za obliko imena v kazalki.  
Ocena:  manjša napaka 
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17. 
Ugotovitve redaktorjev 
Ker gre za študijo o Italu Svevu, je v podpolju 675c ustrezna UDK skupina 821.131.1.09. 
Ocena:  manjša napaka 

 
18. 

Ugotovitve redaktorjev 
Zatipkana beseda v podpolju 200e.   
V bibliografskem opisu manjka podatek o fotografu, navedenem v polju 702. 
V normativnem zapisu ID XXXXX je napačno oblikovana značnica  (manjka vezaj za 
letnico v polju 200f). 
V polju 610 manjka zemljepisna predmetna oznaka.   
Ocena: manjša napaka 

 
19. 

Ugotovitve redaktorjev 
V podpolju 215c manjka pika za okrajšavo. 
Namesto polja 607 je ustreznejše polje 606: Usnjarstvo – Tržič – Članki. 
Izrazov iz polj 600/609 ne ponavljamo v polju 610. 
Ocena: manjša napaka 

 
20. 

Ugotovitve redaktorjev 
Pravopisni napaki v polju 327. 
Ocena: manjša napaka 

 
21. 

Ugotovitve redaktorjev 
Podatka v podpoljih 100b in 210d se ne ujemata.  
Napačen vnos v podpoljih 210c in 210d.  
V podpolju 215c podatek okrajšamo (č-b).  
Uporabljeno napačno polje za opombe (327 namesto 330, 300 namesto 316). 
Nejasna navedba v polju 301.  
UDK skupina v  podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena:  manjša napaka 

 
22. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen vnos v podpolju 210d.  
V podpolju 215a podatek okrajšamo (fotogr.). 
Uporabljeno napačno polje za opombe (327 in 300 namesto 330). 
UDK skupina v  podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena:  manjša napaka 

 
23. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen vnos v polje 215 (napačna okrajšava, manjka presledek, oznake za maj ne 
krajšamo).  
Ocena:  manjša napaka 
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24. 
Ugotovitve redaktorjev 
Napačen vnos v podpolje 215i (napačna okrajšava).  
Ocena: manjša napaka 

 
25. 

Ugotovitve redaktorjev 
Nejasna opomba v polju 300. 
UDK skupina v podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena: manjša napaka 

 
26. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen vnos podatka v podpolju 210d. 
Priporočamo vnos kode v podpolje 105a, tudi če publikacija ni ilustrirana.  
Vsebinska obdelava je nepopolna oziroma nedokončana. 
Ocena: manjša napaka 

 
27. 

Ugotovitve redaktorjev 
Priporočamo vnos naslova brez ločila v polje 540. 
Pravopisna napaka v podpolju 540a.   
Ocena: manjša napaka 

 
28. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka podpolje 105a s kodo f.  
Napačen vnos v podpolje 215a. 
Napačen vnos v polje 328. 
V polju 610 manjka zemljepisna predmetna oznaka.   
Ocena: manjša napaka 

 
29. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napačna koda v podpolju 100b (glede na opombo v polju 300 je leto izida znano). 
Manjkajo znaki NSB/NSE v podpolju 200e. 
Ocena: manjša napaka 

 
 
 
 

USTREZNA KAKOVOST 
 
1. 

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena:  ustrezna kakovost 
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2. 
Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena:   ustrezna kakovost 

 
3. 

Ugotovitve redaktorjev 
V normativnem zapisu ID XXXXX manjka polje 810b. 
Ocena:  ustrezna kakovost 

 
4. 

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
5. 

Ugotovitve redaktorjev 
Nejasna opomba v polju 300. 
Priporočamo vnos naslova brez ločila v polje 540.  
Ocena:  ustrezna kakovost 

 
6. 

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb.  
Ocena:   ustrezna kakovost 

 
 
 

NEOCENJENO 
 

1. 
Ugotovitve redaktorjev 
Na dan izbora zapisov je bil zapis nepopoln in je bil kot tak tudi kodiran (001g=3).  
V času do usklajevanja ocen je bil dopolnjen, zato ga nismo ocenili.  

 
2. 

Ugotovitve redaktorjev 
Na dan izbora zapisov je bil zapis nepopoln in je bil kot tak tudi kodiran (001g=3).  
V času do usklajevanja ocen je bil dopolnjen, zato ga nismo ocenili.  

 
3. 

Ugotovitve redaktorjev 
Na dan izbora zapisov je bil zapis nepopoln in je bil kot tak tudi kodiran (001g=3).  
V času do usklajevanja ocen je bil dopolnjen, zato ga nismo ocenili.  

 
 
 
 
 


