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Spremembe pri iskanju

• Zaradi zahtev knjižnic, da naj se v OPAC-u prikazujejo le 
zapisi z zalogo, so v novem OPAC-u uvedene spremembe 
pri algoritmu za iskanje po lokalni bazi 

• Pri iskanju v lokalni bazi podatkov se izločijo zapisi za 
izvode, ki so:

− odpisani ali 

− sodijo v učbeniški sklad ali 

− nimajo ne IN ne SG ne q in ne p 
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Indeks NH (no hold)

• Indeks NH imajo vsi zapisi, ki nimajo zaloge 

− zapis nima polj 996/997 (zapis za serijske nima niti 998c<>0)

− zapis ima polja 996/997, a so vsi izvodi odpisani ali so del učbeniškega 
sklada ali nimajo niti inventarne številke niti signature in hkrati nimajo 
izpolnjenega  podpolja q ali p

− izjeme so zapisi za vire z e-dostopom, v tisku

• E-dostop

− v zapisu se nahaja polje 856u, ind2 = 0 ali 1 ali v zapisu obstaja DOI (polje 
0172 vsebuje "doi")

− v bazi ELINKS obstaja zapis za določen bibliografski zapis
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Iskanje

• Indeks NH (no hold) se programsko doda uporabnikovi 
iskalni zahtevi pri iskanju po lokalni bazi podatkov (zahteva 
NOT NH = 1)

• Če  izberemo "vsi zapisi" ali "izvedena dela" iz spustnega 
seznama za izbor zapisov, se zapisi brez zaloge ne izločijo

• Indeks NH na vzajemnem nivoju ne obstaja
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Prenova izpisa podatkov o zalogi

• Uporabnik naj dobi na vzajemnem nivoju enake podatke o 
zalogi kot pri vpogledu v katalog svoje knjižnice

• Obstoječa struktura 998c na vzajemnem nivoju ne zadošča

• Uvedba nove strukture 998c na vzajemnem nivoju z 
devetimi elementi omogoča prikaz števila izvodov/letnikov, 
ki jih knjižnica nameni ali ne nameni izposoji
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Novo polje 998c

• Polje se tvori programsko za vsak zapis, ki ima v lokalni 
bazi vsaj eno polje  996/997, ki ga štejemo v zalogo

• V zalogo ne štejemo polj 996/997, ki imajo q = 9 ali so del 
učbeniškega sklada ali nimajo niti IN niti SG niti izpolnjenih  
polj p ali q

1 - 1 - 2 - 2 - 3 4 5 6 7 - 7 - 8 9
1. del 2. del 1. del 2. del 1. del 2. del

(mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (ser) (ser) (mon/ser) (mon/ser)

za izposojo  
- na dom    

za izposojo  
- v čitalnico  

 pogojno za 
izposojo - 
na dom

pogojno za 
izposojo - 
v čitalnico

v pripravi
 ni za 

izposojo 
naročeno

za zameno  
ALI   

deziderat   

za izposojo  
- na dom 

za izposojo  
- v čitalnico  

samo za 
ogled v 
čitalnici

info v knjižnici   

štev. 
izv./letn.

štev. izv./letn štev. izv./letn štev. izv./letn štev. 
izv./letn

štev. 
izv./letn

štev. 
izv./letn

štev. 
izv./letn

štev. izv. 
(ročni vnos)

štev. izv. 
(ročni vnos)

štev. 
izv./letn

štev. izv./letn
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Novo polje 998c

998c     998c      998c      998c      998c     998c     998c    998c     998c     998c      998c    998c        

1 - 1 - 2 - 2 - 3 4 5 6 7 - 7 - 8 9
1. del 2. del 1. del 2. del 1. del 2. del

Pogoji algoritma polnjenja (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (mon/ser) (ser) (ser) (mon/ser) (mon/ser)

↓ IN /       
Sg 

996/997      
q

996/997       
p

način 
izposoje - 

na dom 
(y) 

način 
izposoje -    
v čitalnico 

(z) 

časovni 
parametri   

996/997    
u

za izposojo  
- na dom     

za izposojo  - 
v čitalnico    

 pogojno za 
izposojo - 

na dom

pogojno za 
izposojo - 
v čitalnico

v pripravi
 ni za 

izposojo 
naročeno

za zameno  
ALI   

deziderat   

za izposojo  - 
na dom 

za izposojo  - 
v čitalnico    

samo za 
ogled v 
čitalnici

info v knjižnici 
ALI na spletu ALI 

še v tisku        

1
da /         

da ali ne
karkoli, razen 

(1,+,-) karkoli 0 ali 3 karkoli ni 0 ali x ali 
prazno ni 0 štev. izv./letn.

2
da /         

da ali ne
karkoli, razen 

(1,+,-) karkoli karkoli 0 ali 3 ni 0 ali x ali 
prazno ni 0 štev. izv./letn.

3
da /         

da ali ne
karkoli, razen 

(1,+,-) karkoli 1 karkoli ni 0 ali x ali 
prazno ni 0 štev. izv./letn. 

4
da /         

da ali ne
karkoli, razen 

(1,+,-) karkoli karkoli 1 ni 0 ali x ali 
prazno ni 0 štev. izv./letn.

5
da /         

da ali ne 2,3,4 karkoli 2 2 ni 0 ali x ali 
prazno ni 0 štev. izv./letn.

6

da /         
da ali ne

5,6,7,8,10
11,12,13,
14, prazno

karkoli 2 2 ni 0 ali x ali 
prazno ni 0 štev. izv./letn.

7
da /         

da ali ne
prazno 4 karkoli karkoli 0 ali x ali 

prazno karkoli štev. izv./letn.  

8
da /         

da ali ne
karkoli karkoli karkoli karkoli 0 ali x ali 

prazno karkoli štev. izv./letn.

9
da /         

da ali ne
karkoli karkoli karkoli karkoli karkoli 0 štev. izv./letn.

10
da ali ne /    
da ali ne

1 karkoli karkoli karkoli karkoli karkoli štev. izv./letn.

11
da ali ne /    
da ali ne

 + karkoli karkoli karkoli karkoli karkoli štev. izv./letn.

12
da ali ne /    
da ali ne

 - karkoli karkoli karkoli karkoli karkoli  štev. izv./letn. 

13
ne /           da 

ali ne 2,3,4 karkoli karkoli karkoli karkoli karkoli štev. izv./letn.

14
ne /           da 

ali ne
prazno, 6 4 karkoli karkoli karkoli karkoli štev. izv./letn.

15
ne /         
da       

prazno prazno karkoli karkoli karkoli karkoli štev. izv./letn.

16

ne /           da 
ali ne

5,6,7,8,10
11,12,13,
14, prazno

karkoli karkoli karkoli karkoli karkoli štev. izv./letn.

ročni vnos 
štev. izv.

ročni vnos 
štev. izv.
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Novo polje 998c

• Vsi elementi polja se polnijo programsko:

−ob dodajanju/brisanju polja 996/997

−ob spremembi vrednosti podpolj p, q, f ali d

−ob spremembi načina izposoje v tabeli pq

−ob spremembi časovnih parametrov na 0 (ali x) in iz 0 (ali x)

−ob spremembi vrednosti podpolja 996u v 0d ali iz 0d
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Novo polje 998c

• Izjema pri serijskih publikacijah, ki nimajo polj 997

−ročni vnos števila izvodov je v tem primeru dovoljen v lokalni 
bazi podatkov

−vrednost ročnega vnosa se prenese v element 7 polja  998c 
na vzajemnem nivoju

• Uporaba izjeme (dva primera)

−o zalogi knjižnice, ki ni v sistemu COBISS.SI, poroča ena 
izmed knjižnic, ki v sistemu je (npr. CTK poroča za Krko)

−knjižnica ne beleži 997, ker vodi zalogo v drugem sistemu 
(npr. IJS)
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Prikaz zaloge COBISS/OPAC 
obstoječe stanje

q  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  +  -
p_00 xx 07 08 09 xx 11 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
1_01 xx 07 08 09 xx 11 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
2_02 xx 07 08 09 xx 11 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
3_03 xx 07 08 09 xx 11 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
4_04 xx 07 08 09 xx 04 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
5_05 xx 07 08 09 xx 05 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
6_05 xx 07 08 09 xx 05 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
7_xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
8_89 xx 07 08 09 xx 15 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

• V COBISS/OPAC, V5.2, obstaja posebna tabela pq

−neodvisna od izposoje preprečuje izpis izvodov za 
posamezne kombinacije pq

• V COBISS/OPAC, V6.0, se posebna tabela pq več ne 
uporablja 
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Prikaz zaloge v COBISS/OPAC V6.0
vzajemni nivo

• V seznamu zadetkov se v koloni "Dostopnost zaloge" izpiše 
komentar, ki je za uporabnika najugodnejši

• Pri izpisu zapisa se izpiše

−seznam knjižnic, ki imajo polje 998c na vzajemnem nivoju

−dostopnost zaloge v posamezni knjižnici glede na vrednosti 
elementov 998c
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Prikaz zaloge v COBISS/OPAC V6.0
lokalni nivo

• Seznam zapisov

−izpiše se status izposoje, ki je za uporabnika najugodnejši

• Izpis zapisa 

−izpišejo se vsi izvodi, na vrhu seznama so prosti izvodi

−če izvod ni prost, se izpiše status iz COBISSx/Izposoja

−če je izvod prost, se izpiše dostopnost izvoda, pri čemer se 
upoštevajo kriteriji, ki veljajo za vzajemni nivo
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COBISS.SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8. 6. 2010 

Tabela povezav dostopnosti zaloge in statusov izposoje v COBISS/OPAC-u, V6.0 

9. 6. 2010; OPACV60-ANA-16 Tabela povezav dostopnosti zaloge in statusov izposoje (delovna verzija) 2010-06-09.doc                                                                                                                                                            1/1  

Zap. 
št. 

Elementi 998c 
Stolpec – COBIB.SI 
"Dostopnost zaloge" 

Stolpec – lokalna baza  
"Status v izposoji" 

Stolpec – lokalna baza 
"Status izvoda" 

1 
1 (1. del) , 7 

(1.del) 

  za izposojo – na dom   prosto – na dom   prosto – na dom, čas izposoje: dd dni 
  v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni 
  v oddelku xx: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni 

2 
1 (2. del), 7 

(2.del)  

    za izposojo – v čitalnico   prosto – za čitalnico   prosto – za čitalnico 
  v bibliobusu xx: prosto – za čitalnico 
  v oddelku xx: prosto – za čitalnico 

3 1 (1. ali 2. del) 

   izposojeno   izposojeno –  na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 
  izposojeno – v čitalnico, rok vrnitve: dd.mm.llll 
  izposojeno – po MI, rok vrnitve: dd.mm.llll 
  izposojeno –  na dom, rok vrnitve: nedoločen 
  v bibliobusu xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 
  v oddelku xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd.mm.llll 
  izposojeno – izgubljeno dne: dd.mm.llll 

4 1 (1. ali 2. del) 
   rezervirano   rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 

 v bibliobusu xx: rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 
 v oddelku xx:  rezervirano, čaka do: dd.mm.llll 

5 2 (1. del) 

  pogojno za izposojo – na dom   prosto – pogojno – na dom     prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni 
  v bibliobusu xx: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd 

dni 
  v oddelku xx: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni 

6 2 (2. del) 
  pogojno za izposojo – v čitalnico   prosto – pogojno – za čitalnico   prosto – pogojno – za čitalnico 

  v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za čitalnico 
  v oddelku xx: prosto – pogojno – za čitalnico 

7 2 (1. ali 2. del)    izposojeno <gl. pod zap. št. 3> 

8 2 (1. ali 2. del)    rezervirano <gl. pod zap. št. 4> 

9 8 samo za ogled v čitalnici samo za ogled v čitalnici samo za ogled v čitalnici 

10 3 
  v pripravi   v pripravi   v pripravi – v obdelavi 

  v pripravi – v vezavi 
  v pripravi – v reviziji 

11 5 naročeno naročeno naročeno 

12 4   ni za izposojo    ni za izposojo    ni za izposojo 

13 9 
še v tisku <to se izpiše tudi, če ni el.9, a je 
001a=p> 

še v tisku še v tisku 

14 6 za zameno za zameno   za zameno   
15 6 deziderat deziderat deziderat 
16 9 info v knjižnici info v knjižnici info v knjižnici 

17 9 
na spletu <to se izpiše tudi, če ni el. 9, a je 
856 in ind2=0 ali 1 ALI 0172=doi> 

na spletu <to se izpiše tudi, če ni el. 10, a je 856 
in ind2=0 ali 1 ALI 0172=doi> 

na spletu <to se izpiše tudi, če ni el. 10, a je 856 in ind2=0 ali 1 
ALI 0172=doi> 

18  

zaloga je; ni COBISS/Izposoje ni COBISS/Izposoje; in komentar izvodi za na 
dom ali izvodi za čitalnico ali izvodi v pripravi 
ali izvodi so naročeni ali ni izvodov za izposojo 
ali komentarji pod zap. št. 13 do 16 

ni COBISS/Izposoje in komentar (čas izposoje na dom: dd dni) ali 
(čas izposoje na dom: ni določen) ali (za čitalnico) ali komentarji 
pod zap. št. 10 do 16, vendar brez barvnih oznak 

19  glej publikacijo <če je zapis članek>   
20   glej letnike <če je zapis ser. publ.>  

21 
ni podpolja 998c ni zaloge <če so vsi odpisani ali gre za 

učbeniški sklad ali izvedeno delo> 
ni zaloge <če so vsi odpisani ali gre za učbeniški 
sklad ali izvedeno delo> 
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Prehod na COBISS/OPAC, V6.0
• Za vse knjižnice je treba po algoritmu polnjenja izračunati 

zalogo za polje 998c za vse zapise z zalogo

• Po prehodu se zaloga na vzajemnem nivoju vzdržuje sproti 
ob spremembah v lokalni bazi podatkov pri podatkih o 
zalogi

• Po spremembi tabele pq je potrebno novo začetno 
polnjenje polj 998c za vse zapise v lokalni bazi podatkov

• Po spremembi časovnih parametrov izposoje na 0 (ali x) 
oziroma iz 0 (ali x) je potrebno novo začetno polnjenje polj 
998c za vse zapise v lokalni bazi podatkov
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Prehod na COBISS/OPAC, V6.0

• V segmentu COBISS3/Izposoja ne bo več mogoče 
spreminjati tabele pq

• V segmentu COBISS2/Izposoja in COBISS3/Izposoja ne bo 
več mogoče spreminjati časovnih parametrov na 0 (ali x) in 
iz 0 (ali x)

• Morebitne spremembe bo opravil IZUM na zahtevo 
knjižnice in izvedel postopek začetnega polnjenja 998c na 
vzajemnem nivoju
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Knjižnice brez COBISSx/Izposoja

• Elementi podpolja 998c na vzajemnem nivoju se polnijo na 
osnovi izhodiščne tabele pq in privzetih časovnih 
parametrov


