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 Datum: 19. 2. 2018 

 Priloga k dopisu št.:  

3-52-2018/02-ab  

 

 

Navodila za ažuriranje podatkov v lokalni bazi podatkov in  

pripravo izpisa Z-SEZ-26 
 

 

1. Navodila za ažuriranje podatkov v lokalni bazi podatkov 
 

Podatke o sofinanciranju (9984 in 998e) je treba urediti v oknu Sofinanciranje ARRS, ki se odpre 

po izvedbi metode Vpiši sofinanciranje ARRS na izbranem polju 998. Če pa želite spremeniti 

podatke v podpoljih 998a, 998b, 998v in 9983, jih uredite v urejevalniku Polje 998 ali urejevalniku 

Polje 998 - koordinacija.  

V oknu Sofinanciranje ARRS lahko uredite naslednje podatke: 

• "Odstotek, ki ga financira ARRS" 

• "Delež ARRS" 

• "Indikator nabave (e)" 

• "Letnice (k)" 
 

Okno Sofinanciranje ARRS se odpre, ko v razredu Polje 998 poiščete in izberete polje 998 ter nato 

za posamezno tujo serijsko publikacijo ali bazo podatkov izberete metodo Objekt / Vpiši 

sofinanciranje ARRS (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Zaloga, pogl. 18.3). 

Sofinanciranje ARRS pri nakupu tuje serijske publikacije ali baze podatkov lahko vnesete na dva 

načina:  

• z vnosom odstotka financiranja ARRS (pri "Odstotek, ki ga financira ARRS") ali 

• z vnosom zneska, ki ga k nakupu serijske publikacije ali baze podatkov prispeva ARRS (pri 

"Delež ARRS"). 
 

Opozorili:  

Ko po vnosu deleža ARRS kliknete v vnosno okno pri "Odstotek, ki ga financira ARRS", se 

odstotek financiranja ARRS preračuna na dve decimalki natančno, delež ARRS pa se lahko 

programsko preračuna. 

Ko pri "Odstotek, ki ga financira ARRS" ali "Delež ARRS" vnesete 0, se koda ARRS 

programsko zbriše iz 9984F, odstotek financiranja pa se prenese v 9984P domače knjižnice. 
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Nasvet:  

Pri serijskih publikacijah in bazah podatkov, kjer ste pri prijavi na razpis v 998e – Indikator 

nabave (e) vnesli serijska publikacija je deziderat in ste zanjo dobili sofinancirana sredstva za 

nakup, pri "Indikator nabave (e)" iz šifranta izberete o-trenutno naročena serijska publikacija ter 

uredite podatek pri "Letnice (k)". Če za njen nakup niste dobili sofinanciranih sredstev, pri 

"Odstotek, ki ga financira ARRS" ali "Delež ARRS", vnesete 0 ter uredite letnice o stanju 

zaloge, če je potrebno. 
 

S klikom na gumb V redu se podatki shranijo med zbirne podatke razreda Polje 998 in razreda Polje 

998 - koordinacija. 

Da bodo podatki v izpisu Z-SEZ-26 pravilni, morajo biti v lokalni bazi podatkov posamezne 

knjižnice ažurni naslednji podatki: 

• 998a - Datum poročanja 

Datum poročanja mora biti med 22. 5. 2017 in 15. 3. 2018.  
 

• 9984 - Financer 

Podatke o sofinanciranju ARRS uredite v oknu Sofinanciranje ARRS pri "Odstotek, ki ga 

financira ARRS" ali pri "Delež ARRS"; shranili se bodo v podpolje 9984 - Financer, in sicer: 

▪ v elementu F - Financer je za financerja obvezna koda ARRS, ki se prenese na osnovi 

vpisanega odstotka financiranja ARRS ali deleža ARRS,  

▪ v element P - Odstotek financiranja se prenese odstotek financiranja ARRS ali pa se le-ta 

preračuna na osnovi vnesenega sofinanciranega deleža ARRS. 
 

Opozorila:  

V 9984\F naj bo koda ARRS SAMO pri tistih serijskih publikacijah in bazah podatkov, za katere 

ste dobili odobrena sredstva, zato je treba pri "Odstotek, ki ga financira ARRS" ali "Delež 

ARRS" vnesti 0 pri dezideratih, ki ste jih prijavili na razpis, a za njen nakup niste dobili 

sofinanciranih sredstev. Če boste k poročilu o porabi sredstev priložili le podatke o serijskih 

publikacijah, je treba vnesti 0 pri "Odstotek, ki ga financira ARRS" ali "Delež ARRS" pri bazah 

podatkov; če pa boste priložili le podatke o bazah podatkov, je treba vnesti 0 pri serijskih 

publikacijah. Pri "Odstotek, ki ga financira ARRS" ali "Delež ARRS" je treba vnesti 0 tudi pri 

domačih serijskih publikacijah in bazah podatkov, če je v podpolje 9984 po pomoti vpisana koda 

ARRS.  
 

• 9983 - Cena 

Vnos cene mora biti v skladu s formatom COMARC/H.  

Če je cena publikacije v EUR, jo vnesete pri "Cena na enoto (3)" in se bo programsko prepisala 

pri "Cena v domači valuti". Če je cena publikacije v tuji valuti, jo vnesete pri "Cena na enoto v 

tuji valuti (3)" in se bo programsko preračunavala na osnovi tečajne liste ter prepisala pri "Cena v 

domači valuti".  
 

• 998v - Način nabave 

▪ a – nakup 

ali 

▪ g – kotizacija 
 

• 998e - Indikator nabave 

▪ o – trenutno naročena serijska publikacija  
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Za pravilno določanje faktorja vpliva je treba pri obdelavi serijske publikacije s tiskano in 

elektronsko izdajo izpolniti 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 isto podpolje vnese številka ISSN serijske publikacije v elektronski obliki 

(gl. priročnik COMARC/B Format za bibliografske podatke, polje 452 – Druga izdaja na drugem 

mediju). 

Kadar je faktor vpliva za ISSN iz podpolj 011efc enak 0, se kategorija revije določi po naslednjem 

algoritmu: 

• če je faktor vpliva serijske publikacije, katere ISSN je vnesen v podpolju 452x, večji od 0, se 

upošteva kategorija serijske publikacije, ki ima ISSN v podpolju 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 

podpoljih 011efc ali podpolju 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). 

 

2. Navodila za pripravo izpisa Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze 

podatkov 
 

Izpis je shranjen v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Seznami in vsebuje dva obrazca:  

▪ v prvem obrazcu so zajeti podatki o tujih serijskih publikacijah, ki v podpolju 001 - 

Bibliografski nivo vsebujejo kodo "s" - serijska publikacija, v podpolju 110a - Vrsta 

kontinuiranega vira pa kodo "a" - periodična publikacija  
▪ v drugem obrazcu so zajeti podatki o tujih bazah podatkov ki v podpolju 001 - Bibliografski 

nivo vsebujejo kodo "s" - serijska publikacija ali "i" - integrirni vir, v podpolju 110a - Vrsta 

kontinuiranega vira pa kodo "f" - baza podatkov.  
 

Pripravi se le obrazec, za katerega obstajajo podatki. 
 

Vhodni parametri za pripravo izpisa za potrebe koordinacije nabave so: 

▪ "Oznaka ustan. - sigla (b)": Izberemo številčno oznako svoje knjižnice 

▪ "Financer (4)": Privzeto je že vpisana vrednost FARRS*. 

▪ "Način nabave (v)": Privzeto sta že izbrani vrednosti a – nakup in g – kotizacija. 
 

Izpis je opisan v priročniku COBISS3/Zaloga, v dodatkih B.2 in B.3. 

 

Opozorilo:  

Na izpisu preverite, ali se pri "Datum upoštevane tečajne liste" izpiše datum  15. 2. 2018. Če se ta 

datum ne izpiše, se morate odjaviti iz programske opreme COBISS3 in nato ponovno prijaviti. 

 

 

Pripravil(a): 

Renata Habjanič  


