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Povzetek ugotovitev 

ob prvem 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 prvič izvedli 20. 12. 2005 ob 10h.  

Pri preverjanju zapisov so redaktorji ugotovili:  

• 12 bibliografskih zapisov z večjimi napakami, 

• 24  bibliografskih zapisov z manjšimi napakami,  

• 12  bibliografskih zapisov ustrezne kakovosti  in 

•   2  bibliografska zapisa nista bila ocenjena. 

Ob tem bi radi opozorili na to, da morajo biti zapisi, ki so še v postopku obdelave, ustrezno 
označeni v podpolju 001g – Koda popolnosti zapisa. V nasprotnem primeru bomo morebitne 
nepopolne podatke pri preverjanju v bodoče obravnavali kot pomanjkljivosti oz. napake v 
zapisih. 

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 
Podatka v podpoljih 100b in 210d se ne ujemata. 
Oglati oklepaji v polju 320 niso potrebni. 
Vsebinska obdelava je nepopolna oziroma nedokončana. Manjkajo predmetne oznake v slovenščini (polja 
600/609 in/ali polje 610). 

IZUM



Manjka kazalka v polju 900.   
Ocena: večja napaka 

 
2.  

Ugotovitve redaktorjev 
Navedba avtorstva v 200f in 700 se ne ujema.  
Navedba v podpolju 210c se ne ujema z navedbo v 200f in 700. 
Izraza "univerza" in "fakulteta" v polju 328 krajšamo.  
Za mentorja praviloma ne izdelamo dodatnega vpisa (indikator v polju 702). 
Ocena: večja napaka 

 
3.  

Ugotovitve redaktorjev 
Manjkajo polja za obvezne opombe (300 – op. o viru naslova, 337 – sist. zaht.). 
Napaka v interpunkciji (v 200f NSB znaki niso potrebni).  
Manjka podatek o kraju in času srečanja (v polju 200 oz. 300). 
Napačno oblikovana kazalka in indikator v polju 910. 
Ocena: večja napaka 

 
4. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v glavnem stvarnem naslovu (kolokvij je podatek o odgovornosti, povzetki referatov so naslov) 
(200af). 
Manjka podatek o kraju in času kolokvija (v polju 200 ali 300).  
UDK skupina v podpolju 675c je glede na vrstilec v podpolju 675a premalo natančna. 
Ocena: večja napaka 

 
5. 

Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v glavnem stvarnem naslovu (zatipkano). 
Napaka v strukturi polja (225). 
Manjka dodatni vpis za prvega urednika (indikator v prvem polju 702). 
Ocena: večja napaka 

 
6.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v glavnem stvarnem naslovu (presledek, zatipkano) in v strukturi polja (200ae – 200ahi). 
Manjkata podpolji (210ac). 
Manjka polje 215. 
Dodatni vpis izdelamo za prvega avtorja (indikatorji v poljih 701). 
Vsebinska obdelava je nepopolna oziroma nedokončana.  
V normativnem zapisu ID XXXXXX manjka podpolje 810b. 
Ocena: večja napaka 

 
7.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v strukturi polja 200 (200ae - 200ahi).  
Podatek o izdaji v podpolju 205a se v taki obliki piše samo, če so takšne okrajšave res  na publikaciji. 
Napačno zaporedje podpolj v polju 210.  
V polju 610 sta hkrati navedena izraza predori in tuneli. Navajanju sinonimov se načeloma izogibamo. 
Ocena: večja napaka 

 
8.  

Ugotovitve redaktorjev 
Zatipkan naslov (200a). 
Oglati oklepaji v polju 320 niso potrebni. 
Napačna raba predpisanih kratic (v polju 328 izraz "fakulteta" krajšamo). 
UDK skupina v podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena: večja napaka 

 



9.  
Ugotovitve redaktorja iz IZUM 
Manjka podpolje 102b. 
Ali je podatek v naslovu res okrajšan? 
Manjka presledek (podpolje 210a).  
Vnesen podatek je zatipkan (210c).  
Na koncu opombe ni pike (300). 
Gre za mapo, zato v tem primeru pravilna opomba: Na mapi tudi: ... 
V normativnih zapisih manjkajo kazalke. 
Ocena: večja napaka 

 
10.  

Ugotovitve redaktorjev 
Podatka v podpoljih 100c in 210d se ne ujemata. 
Napačno vnesen podatek o založniku (210c). 
Nepravilen vnos podatka v 210d. 
Manjka presledek (215c). 
Splošna opomba ni potrebna (300). 
Napačno uporabljeno polje za opombe (327 namesto 330). 
UDK vrstilec v podpolju 675a in UDK skupina v podpolju 675c nista ustrezna, ker označujeta vsebine s 
področja fotografskih tehnik. Dejanska vsebina je fotografski motiv Mozirja. Ustrezen vrstilec je npr. 77.04... 
Ocena: večja napaka 

 
11.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napaka v interpunkciji (podpolje 200g).  
V normativnem zapisu ID XXXXXX manjka kazalka. 
Ocena: večja napaka 

 
12.  

Ugotovitve redaktorjev 
Navedba avtorstva v 200f in 700 se ne ujema.  
Napačno vnesen podatek v polju 210c. 
Napačen indikator pri polju 225. 
Podatek v polju opomb (320a) ni vnesen v slovenščini in ni pravilno strukturiran. 
Ocena: večja napaka 

 
 
 
MANJŠA NAPAKA 
 
1.  

Ugotovitve redaktorjev 
Priporočamo vnos kode v podpolje 105a, tudi če publikacija ni ilustrirana.  
Manjka zaklepaj v podpolju 200e.  
Napaka v interpunkciji (podpolje 215a). 
Manjka podpolje, ki ni dostopna točka  (215d).  
V podpolju 675a je vrstilec za visoke ekonomske šole 378.638 izpeljan iz vrstilca 38 (trgovina, promet), ki že 
dolgo ni več v rabi. Ustrezen vrstilec je npr. 378.633. 
Ocena: manjša napaka 

 
2. 

Ugotovitve redaktorjev 
V podpolju 600f načeloma dodajamo samo leto rojstva/smrti. Natančen datum vpišemo le v primeru, če 
imata dve osebi enako ime/priimek in letnico rojstva/smrti.  
V podpolju 675a je splošni privesni vrstilec za obliko (091) odveč. Glavni vrstilec 929 označuje življenje in 
delo nasploh oziroma v celoti. Kadar želimo označiti krajša obdobja v življenju določene osebe, lahko 
dodamo ustrezne letnice. 
Ocena: manjša napaka 

 



3.  
Ugotovitve redaktorjev 
Manjka opomba v podpolju 300a, ki mora opozoriti na jezik besedila.  
Polje 320a je napačno izpolnjeno, saj nimamo povzetek povzetka. Iz tipologije je razvidno, da je sestavni del, 
ki je bibliografsko obdelan, že sam po sebi povzetek .  
Osebna imena načeloma uvrščamo v polje 600. 
Podpolja 675b ni potrebno ponavljati. 
Ocena: manjša napaka 

 
4.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napačna raba velike začetnice (podpolje 225v). 
Napačno rabljene okrajšave (polje 320). 
Manjka polje 500. 
V normativnem zapisu ID XXXXXX  manjka podpolje 810b. 
Ocena: manjša napaka 

 
5.  

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka podpolje 105a s kodo za priloge (ujemanje z 215a).  
Mentorjev v odgovornosti ne navajamo (200g). 
Ocena: manjša napaka 

 
6. 

Ugotovitve redaktorjev 
Manjkata podpolji 100l (s kodo ca-cirilica) in 100g (s kodo 1- modificiran zapis).   
Če gre za zbornik, manjka koda v podpolju 105b. 
Ocena: manjša napaka 

 
7. 

Ugotovitve redaktorjev 
Podatki se pišejo z veliko začetnico (podpolje 215c).  
Dodatni vpis izdelamo samo za prvega avtorja (indikatorji v poljih 701). 
Ocena: manjša napaka 

 
8.  

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka koda v podpolju 105f. 
Ocena: manjša napaka 

 
9.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napačna raba oklepajev v polju 230. 
Napačna raba predpisanih kratic (polje 300). 
Pri elektronskih virih z dostopom na daljavo je polje 337 odveč. 
Napačno vnesen podatek o odgovornosti korporacije (711). 
Ocena: manjša napaka  

 
10.  

Ugotovitve redaktorjev 
Mentorjev v odgovornosti ne navajamo (200g).  
Napačna struktura polja 225; vprašljivo je, ali je vnesen podatek podatek o knjižni zbirki. Podatek o fakulteti, 
na kateri je bilo delo sprejeto, pišemo v polje 328.    
Manjka obvezna opomba 300 (Nasl. na ov.: ...). 
Dodatni vpis na variantni naslov ni potreben (indikator v polju 512). 
Za mentorja praviloma ne izdelamo dodatnega vpisa (indikator v polju 702). 
Ocena: manjša napaka 

 
 
 



11.  
Ugotovitve redaktorjev 
Manjka koda v podpolju 105f. 
Manjkajo znaki  NSB/NSE v naslovu.  
Podatek o bibliografiji vnašamo v polje 320. 
Podpolje 675v je odveč. 
Ocena: manjša napaka 

 
12.  

Ugotovitve redaktorjev 
Manjka pojasnilo o funkciji  avtorja  (200g). 
Ocena: manjša napaka 

 
13.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napačno vnesena koda v podpolju 6062.  
V zapisu sta dve polji 607 z  enako zemljepisno značnico. 
Ocena: manjša napaka 

 
14.  

Ugotovitve redaktorjev 
Predpisan izraz opombe je Bibliografija (320). 
Napačna raba predpisanih kratic (v polju 328 izraz "fakulteta" krajšamo). 
Ocena: manjša napaka 

 
15.  

Ugotovitve redaktorjev 
Mesece krajšamo za za tretjo črko. Izjema je mesec maj. 
Ko se pojavlja isti avtor v različnih funkcijah avtorstva, ga običajno pišemo le enkrat in sicer s pojasnilom 
(200$f [besedilo in] foto Primož Knez).  
Ocena: manjša napaka 

 
16.  

Ugotovitve redaktorjev 
Dodatni podatek o izdaji vnašamo v podpolje 205b. 
Ocena: manjša napaka 

 
17.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napačen vnos podatka v  podpolje 210d. 
Napačna raba predpisanih kratic (v 215 krajšamo fotogr.) 
Splošna opomba je odveč (300). 
Napačno uporabljeno polje za opombe (327 namesto 330). 
UDK vrstilec 778.18 v prvem podpolju 675a ni ustrezen, ker označuje vsebine s področja fotografskih tehnik. 
UDK skupina 77 v prvem podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena: manjša napaka 

 
18.  

Ugotovitve redaktorjev 
Podatka v podpoljih 100b in 210d se ne ujemata. 
Napačen vnos podatka v  podpolje 210d. 
Napačna raba predpisanih kratic (v 215 krajšamo fotogr.) 
Napačno uporabljeno polje za opombe (327 namesto 330). 
UDK vrstilec 778.18 v prvem podpolju 675a ni ustrezen, ker označuje vsebine s področja fotografskih tehnik. 
Ocena: manjša napaka 
 

19.  
Ugotovitve redaktorjev 
Glede na podatek v podpolju 126h manjka koda za jezik spremnega besedila (101i) in podatek o spremnem 
gradivu (215e). 



ravopisna napaka (210a).  
V podpolju 675a je v splošnem privesnem vrstilcu za obliko ena pika preveč. 
Ocena: manjša napaka 
 

20.  
Ugotovitve redaktorjev 
Občino Prevalje kot korporacijo (upravno-teritorialno enoto) uvrstimo v polje 601 v skladu s 
katalogizacijskimi pravili. V polje 607 uvrščamo kraj Prevalje kot zemljepisno entiteto. 
UDK skupina v podpolju 675c je premalo natančna oziroma tudi ne najbolj ustrezna. 
Ocena: manjša napaka 

 
21.  

Ugotovitve redaktorjev 
Biografije kodiramo v podpolju 105g. 
Napačno vnesen podatek o založniku (210c). 
Tudi podnaslov opremimo z znaki za izključitev razvrščanja. 
Ocena: manjša napaka 

 
22.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napačna koda v 102a.  
UDK skupina v podpolju 675c je premalo natančna. 
Ocena: manjša napaka 

 
23.  

Ugotovitve redaktorjev 
Priporočamo vnos kode v podpolje 105b. 
V podpolju 675a je splošni privesni vrstilec za obliko (097) napačen. 
Ocena: manjša napaka 

 
24.  

Ugotovitve redaktorjev 
Napačno oblikovana predpisana opomba (podpolje 320a). 
V podpolju 675c je primernejša UDK skupina 614.2. 
V normativnem zapisu ID XXXXXX je napačno vnesena koda v podpolju 120b. 
Ocena: manjša napaka  

 
 
 
USTREZNA KAKOVOST 
 
1.  

Ugotovitve redaktorjev 
V polje 605 ne uvrščamo naslovov avtorskih del. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
2.  

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
3.  

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
4.  

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 



 
5. 

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
6.  

Ugotovitve redaktorjev 
Za korporacije priporočamo rabo polja 601. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
7.  

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
8.  

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
9.  

Ugotovitve redaktorjev 
UDK skupina v podpolju 675a je premalo natančna. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
10.  

Ugotovitve redaktorjev 
Ni pripomb. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
11.  

Ugotovitve redaktorjev 
Priporočamo uvrščanje korporacij v polje 601. 
Ocena: ustrezna kakovost 

 
12.  

Ugotovitve redaktorjev 
Dodatni vpis za prevedeni naslov ni potreben (indikator v poljih 541).  
Ocena: ustrezna kakovost 

 
 
 
NEOCENJENO 
 
1.  

Ugotovitve redaktorjev 
Gre za izvedeno delo, ne ocenjujemo  
Ocena:  
 

2.  
Ugotovitve redaktorjev 
Zapisa nismo ocenjevali, ker je zapis na stopnji inventarizacije (ni krivda kolegice). 
Ocena:  

 
 


