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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

      
iii–iv Kazalo vsebine zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
ix–x Kazalo slik zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
2.3/9–14 2.3 Kreiranje in popravljanje zapisov nadomestitev strani 

2.3/9–13 (dopolnitev) 
   
MOVEHOLD/1 MOVEHOLD zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
NEW/INCL/1–2 NEW/INCL nadomestitev strani 1  

(dopolnitev) 
   
Dodatek F/3–4, 7–10 Dodatek F zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
Dodatek G/1–10 Dodatek G zamenjava strani 

(dopolnitev) 
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• 2.3 Kreiranje in popravljanje zapisov 

Poglavje 2.3.3 o ažuriranju podatkov v direktoriju je prestrukturirano tako, da so 
posebnosti pri ažuriranju posameznih polj prenesene v samostojno poglavje 2.3.4. V tem 
poglavju so dodana navodila za vnos podatkov v polja 4XX v zapisih za kontinuirane 
vire. 

 
• MOVEHOLD 

Dodana je možnost prenosa podatkov o zalogi iz maske M ali N v masko K. 
 

• NEW/INCL 
Dodana je možnost kopiranja zapisa brez podatkov o zalogi. 

 
• Dodatek F 

Spremenjena so imena nekaterih indeksov. 
 

• Dodatek G 
Zaradi implementacije ISBD(CR) so dodane nove kontrole. 

 
 
 

Dopolnitve številka 16 se večinoma nanašajo na implementacijo obdelave kontinuiranih 
virov.  

 
 

Pojasnilo pojmov 

ISBD(CR) je standard, ki zamenjuje standard ISBD(S). ISBD(S) je bil namenjen 
obdelavi serijskih publikacij, medtem ko je ISBD(CR) namenjen obdelavi kontinuiranih 
virov. S tem izrazom poimenujemo bibliografske vire, ki izhajajo dlje časa, konec 
izhajanja pa ni predviden.  

Kontinuirani viri se delijo na serijske publikacije in integrirne vire. Medtem ko serijske 
publikacije izhajajo v ločenih zaporednih delih, se integrirni viri dopolnjujejo z 
dopolnitvami, ki so integrirane v celoto. Sem spadajo nekatere spletne strani, baze 
podatkov in publikacije z nevezanimi listi.  

 
Maska K 

Za vnos zapisov za kontinuirane vire je predvidena maska K, ki nadomešča masko S. V 
masko K lahko vnesemo zapise za serijske publikacije in za integrirne vire. Na prvi 
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pogled jih ločimo po vsebini podpolja 001c – Bibliografski nivo, ki ga v zapisih za 
serijske publikacije kodiramo s kodo "s", v zapisih za integrirne vire pa s kodo "i".  

Ker sta v maski K po novem možni dve kodi v podpolju 001c, podpolje nima več 
privzete vrednosti in ga je treba izpolnjevati ročno.  

Integrirni viri, pri katerih je konec izhajanja predviden vnaprej, ne spadajo med 
kontinuirane vire, vendar tudi te katalogiziramo po pravilih ISBD(CR). Zato tudi takšne 
zapise vnesemo v masko K. Od zapisov za kontinuirane integrirne vire jih ločimo po 
vsebini podpolja 100b – Oznaka za leto izida. Za kontinuirane vire uporabimo eno od 
kod "a", "b" ali "c", za preostalo gradivo pa uporabimo eno od kod "d", "e", "f", "g", "h", 
"i" ali "j". 
 
Obveznost ISSN 

Na osnovi kode v polju 100b se preverja tudi obstoj številke ISSN. ISSN je za 
kontinuirane vire obvezen. Programska oprema zahteva ISSN v vseh zapisih iz maske K, 
ki  v podpolju 100b vsebujejo eno od kod "a", "b" ali "c". 
 
Stari zapisi 

Pred uvedbo standarda ISBD(CR) so se integrirni viri obravnavali kot monografsko 
gradivo (001c="m"). Zapise za to gradivo, obdelano po starem, najdemo v maski M ali v 
maski N. Če želimo tako gradivo obdelati po novem standardu, naredimo kopijo zapisa z 
ukazom NEW/INCLUDE/NOHOLD, z ukazom MOVEHOLD prenesemo podatke o 
zalogi, stari zapis pa brišemo. Pred izvedbo tega postopka je treba izbrati masko K! 
Podatki o zalogi se tudi pri integrirnih virih vnašajo v polje 997. 
 
Polja iz bloka 4XX 

Blok 4XX je namenjen prikazu odnosa med opisovanim kontinuiranim virom in 
sorodnimi ali drugače povezanimi kontinuiranimi viri. Polja lahko vsebujejo podpolji a 
in x. V podpolje a vnesemo naslov, v podpolje x pa ISSN sorodnega kontinuiranega vira.  

Način vnosa v ta polja je nekoliko spremenjen. ISSN vnašamo vedno, če ga le imamo. 
Naslova ni treba vnašati, če je zapis, katerega ISSN se ujema z ISSN-jem v podpolju x, v 
vzajemni bazi podatkov in vsebuje polje 530 – Ključni naslov, sicer pa naslov vnesemo, 
pri tem pa si lahko pomagamo z bazo podatkov ISSN, če imamo do nje dostop. Če je 
zapis za sorodni kontinuirani vir v bazi podatkov ISSN, lahko ključni naslov kar 
kopiramo iz te baze. 

Podobno velja pri prikazu podatkov iz polj 4XX v formatu ISBD in v drugih formatih. 
Če je v polju 4XX podpolje x s številko ISSN, se naslov izpiše iz vzajemne baze 
podatkov iz zapisa z enakim ISSN. Izpiše se polje 530 – Ključni naslov. Naslov iz 
podpolja 4XXa, če obstaja, se izpiše le v primeru, ko takega zapisa v vzajemni bazi 
podatkov ni, ali pa če v tem zapisu ni polja 530. 

Uvodne fraze za izpis polj 4XX so usklajene s standardom ISBD(CR). Polje 4XX se 
izpiše le, če je vrednost drugega indikatorja 1. Pri poljih 4XX, iz katerih je možno 
avtomatsko generirati eno od opomb, navedenih v ISBD(CR), je privzeta vrednost 
indikatorja 1. Za preostala polja je privzeta vrednost 0. Za ta polja priporočamo, da 
ustrezno opombo vnesete v polje 311 – Opomba k povezovalnemu polju. 




