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UVOD 

COMARC/B, format strojno čitljivega zapisa za opis in izmenjavo bibliografskih podatkov v sistemu 

COBISS, je zasnovan na formatu za bibliografske podatke UNIMARC, ki predstavlja mednarodni 

standard in ga je do marca leta 2003 v okviru IFLE razvijal Universal Bibliographic Control and 

International MARC Programme (UBCIM) s sedežem pri Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main. 

Marca leta 2003 je bil program UBCIM zaključen, National Library of Portugal (NLP) pa je prevzela skrb 

za nadaljnji razvoj formata UNIMARC. 

Format za bibliografske podatke COMARC/B vključuje poleg standardnih polj/podpolj formata 

UNIMARC še številne posebnosti strukture bibliografskih zapisov v sistemu COBISS. 

Poleg formata COMARC/B se v okviru sistema COBISS uporabljata tudi format za podatke o stanju 

zaloge COMARC/H in format za normativne podatke COMARC/A, ki sta opisana vsak v svojem 

priročniku. 

Pri implementaciji formata UNIMARC v okviru sistema COBISS se je najprej uporabljal Priručnik za 

UNIMARC (srbohrvaška priredba priročnika UNIMARC Manual, 1987), ki je bil preveden in prirejen leta 

1989 v Narodni in univerzitetni knjižnici Zagreb in v istem letu preveden tudi v slovenščino (Priročnik za 

UNIMARC) v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

Z razvojem novih funkcij v sistemu COBISS je bilo treba format UNIMARC dopolnjevati z novimi polji 

in podpolji, kar je privedlo do razvoja formata COMARC/B. Najprej so bila izdana navodila Serijske 

publikacije kot sestavni del jugoslovanske bibliografsko-kataložne baze podatkov (Projektna 

dokumentacija), Maribor, 18. december 1990. 

Leta 1991 je sledila priprava formata COMARC/B za monografske publikacije, doktorske disertacije in 

serijske publikacije ter kasneje še številne druge dopolnitve. 

Leta 1994 je bila sprejeta odločitev o združitvi navodil za posamezne vrste gradiva v enoten format za 

bibliografske podatke COMARC/B. Naknadno je bilo pridobljeno tudi soglasje Programa IFLA UBCIM 

za uporabo delov prevoda druge izdaje UNIMARC Manual. Bibliographic Format (UBCIM Publications 

– New Series, Vol. 14, 1994) pri oblikovanju priročnika za format COMARC/B. 

Izpopolnjevanje priročnika COMARC/B Format za bibliografske podatke, ki bo vključeval vsa potrebna 

navodila iz publikacije UNIMARC Manual in vse posebnosti v okviru sistema COBISS, bo potekalo 

postopoma. 

Polja/podpolja iz segmenta "Doktorske disertacije" so v celoti prenesena v enotno strukturo publikacije 

COMARC/B, segment "Serijske publikacije" pa v enotno strukturo prenašamo postopno. Pri tem so 

posebnosti posameznega bibliografskega nivoja in vrste gradiva pojasnjene pri posameznem 

polju/podpolju, ob tem pa so vključena tudi ustrezna navodila iz publikacije UNIMARC Manual. Do zdaj 

so prenesena vsa polja iz blokov 0XX, 1XX, 2XX, 3XX in 4XX, iz preostalih blokov pa je prenesenih 

nekaj posameznih polj. 

Pri nadaljnjih dopolnitvah bodo v priročnik COMARC/B vključena samo polja/podpolja, ki se 

uporabljajo v sistemih COBISS. 
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Polja, podpolja, kode in indikatorji, ki jih ni v UNIMARC-u in smo jih uvedli samo v format COMARC, 

označimo z enim znakom zvezdica "*", z dvema zvezdicama "**" pa ukinjena polja, podpolja, kode in 

indikatorje.  

Format COMARC/B je prilagojen sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, ki je opisana v priročnikih 

COBISS3/Katalogizacija in COBISS2/Katalogizacija. 

Pri vnosu gradiva v okviru sistema vzajemne katalogizacije so nam v pomoč maske vnosa, ki zajemajo 

izbor polj in podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu določenega bibliografskega nivoja. Druga 

polja se lahko uporabljajo le, če so predvidena v vzorčnem direktoriju določene maske vnosa.  

Obstajajo naslednje maske vnosa: M – monografske publikacije, K – kontinuirani viri, Z – zbirni zapisi, 

A – članki in drugi sestavni deli ter N – neknjižno gradivo. 

Polja so označena z nizom treh številk, podpolja pa s črko ali številko. Najmanjša enota informacije, ki jo 

programski sistem prepoznava, je podpolje (pri iskanju, izpisovanju) oz. element podpolja pri formatu za 

podatke o stanju zaloge COMARC/H. 

Nekatera  polja imajo določene vrednosti indikatorjev, ki običajno določajo način izpisovanja. Polja in 

podpolja so v nekaterih primerih ponovljiva. 

Seznam vseh polj in podpolj, ki se trenutno uporabljajo, je naveden v Dodatku A. 

Ločil med polji in podpolji praviloma ni treba vnašati, ker se izpisujejo programsko. Pregled ločil, ki jih 

predpisuje ISBD, je podan v Dodatku B. 

V Dodatku C so opisani iskalni indeksi, ki jih lahko uporabljamo v sistemu vzajemne katalogizacije. 

Pravila, ki veljajo pri vnosu in izpisu v različnih pisavah (latinica, cirilica, latinica in cirilica), so opisana 

v Dodatku D. 

Tabela najbolj pogostih matematičnih in drugih posebnih znakov v naslovih ter vnos in razrešitev le-teh v 

polju 200 in drugih poljih je podana v Dodatku E. 

Vse posebnosti, ki so povezane z vodenjem bibliografij v okviru sistema COBISS od marca 1996 dalje, 

so opisane v Dodatku F.1–F.9. 

Dodatek G vsebuje šifrant vrstilcev UDK, ki so namenjeni enotnemu iskanju v sistemu (podpolje 675c). 

Kode za vrste avtorstva z definicijami so podane v Dodatku H. 

V Dodatku I so navodila za zbirno obdelavo gradiva. Opisan je način vnosa podatkov v posamezna polja 

zbirnih zapisov, dodani pa so tudi primeri posameznih polj ter celotnih zapisov. 

V priročniku sta pri posameznih poljih dve vrsti primerov. Primeri, ki niso posebej označeni, so vzeti iz 

priročnika UNIMARC Manual. Bibliographic Format. Narejeni so po različnih katalogizacijskih pravilih 

in v različnih jezikih ter se ne ujemajo nujno z našo prakso. Z znakom "*" so označeni dodani slovenski 

primeri in primeri iz drugih knjižnic, vključenih v omrežje COBISS.Net. 

Pri razvoju formata COMARC/B so s svojimi predlogi in pripombami sodelovali oziroma sodelujejo 

strokovnjaki iz različnih ustanov, za kar se jim posebej zahvaljujemo. Vseh predlogov v tej fazi še ni bilo 

mogoče  realizirati, zato se bodo posamezne rešitve izpopolnjevale tudi še v bodoče. 

Prosimo vse, ki boste uporabljali ta priročnik, da nam sporočite svoje pripombe in predloge ter tako 

prispevate k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev. 
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100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na zapise za katero koli vrsto gradiva. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

100  Splošni podatki o obdelavi nr 

 b Oznaka za leto izida nr 

 c Leto izida 1 nr 

 d Leto izida 2 nr 

 e Koda za namembnost nr 

 f Koda za uradno publikacijo nr 

 g Koda za modificirani zapis nr 

 h Jezik katalogizacije nr 

 i Koda za transliteracijo nr 

 l Pisava stvarnega naslova nr 
 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

100b  Oznaka za leto izida 

Koda pojasnjuje vrsto datumov, vnesenih v podpolje c – Leto izida 1 in podpolje d – Leto izida 

2. Vnašamo naslednje kode: 

a kontinuirani vir, ki še izhaja 

Podpolje c vsebuje začetno leto izhajanja, podpolje d pa "9999" (gl. primera 1, 17). Če začetno 

leto izida ni natančno znano, na ustrezna mesta vpišemo "?" (gl. primer 2). 

b kontinuirani vir, ki je prenehal izhajati 

Podpolje c vsebuje začetno, podpolje d pa končno leto izhajanja (gl. primera 3, 18). Če začetno 

ali končno leto ni natančno znano, na ustrezna mesta vpišemo "?".  

c kontinuirani vir neznanega statusa 

Ni znano, ali bo publikacija še izhajala ali ne. Kodo uporabljamo večinoma pri retrospektivnem 

vnosu, kadar ni znano, ali je publikacija dokončno prenehala izhajati ali pa samo trenutno ne 

izhaja. 

Podpolje c vsebuje začetno leto izhajanja, podpolje d pa "????" (gl. primera 4, 19). Če začetno 

leto izida ni natančno znano, v podpolje c na ustrezna mesta vpišemo "?". 

d publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu 

Publikacija v enem ali več zvezkih, izdanih hkrati ali z istim letom izida, tj. v enem 

koledarskem letu. 

Podpolje c vsebuje leto izida, podpolja d pa ne vnašamo (gl. primera 5, 21), razen če je na 
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publikaciji natisnjena napačna letnica. V tem primeru ugotovimo pravo leto izida in v podpolje 

c vpišemo ugotovljeno letnico, napačno pa vpišemo v podpolje d (gl. primer 22).  

Kodo uporabimo tudi v primeru, ko poznamo le verjetno leto izida (gl. primer 5). Če poznamo 

le obdobje, v katerem je delo izšlo, ne pa natančnega leta, uporabimo kodo "f". 

e  reprodukcija dokumenta 

Enota je reprodukcija, tj. posebni odtis, faksimilirana ali ponovljena izdaja itd., vendar ne nova 

izdaja. Če gre za reprodukcijo kontinuiranega vira ali če sta ali izvirnik ali reprodukcija izhajala 

v obdobju več let, vnesemo začetno leto izida reprodukcije in izvirnika. 

Podpolje c vsebuje leto izida reprodukcije, podpolje d pa leto izida izvirnika (gl. primer 7). Če 

leto izida reprodukcije ali leto izida izvirnika ni natančno znano, na ustrezna mesta vpišemo "?". 

f publikacija z negotovim letom izida 

V podpolji c in d vnesemo ocenjeno obdobje: podpolje c vsebuje najzgodnejše, podpolje d pa 

najkasnejše možno leto izida (gl. primera 8, 20). 

g publikacija, ki izhaja več kot eno leto 

Publikacija v več zvezkih, ki so izhajali (ali izhajajo) v obdobju več kot enega leta. 

Podpolje c vsebuje začetno leto, podpolje d pa končno leto izhajanja (gl. primer 10). Če začetno 

ali končno leto ni natančno znano, vpišemo na ustrezna mesta "?" (gl. primer 11). Če publikacija 

še izhaja, vnesemo v  podpolje d  "9999", če je izšel šele prvi del (gl. primer 9), oz. leto izida 

trenutno zadnjega dela. 

h publikacija z letom izida in copyrighta 

Leto izida se razlikuje od leta copyrighta, navedenega v publikaciji, ali pa je leto izida neznano. 

Podpolje c vsebuje leto izida, podpolje d pa leto copyrighta (gl. primer 12). Če je znano samo 

leto copyrighta, se to vnese v podpolje c in ne v d (gl. primer 13). 

i publikacija z letom distribucije/izida in nastanka 

Uporablja se za filme in glasbo, kadar obstaja časovna razlika med nastankom/snemanjem enote 

in njeno distribucijo. 

Podpolje c vsebuje leto distribucije/izida, podpolje d pa leto nastanka (gl. primer 14).  

j publikacija z natančnim datumom izida 

Kodo uporabljamo, kadar je treba zabeležiti mesec (po možnosti tudi dan) izida publikacije. 

Podpolje c vsebuje leto izida, podpolje d pa točen datum v obliki MMDD (mesec, dan) (gl. 

primera 15, 16). 

 

Kode "a", "b" in "c" uporabljamo le v zapisih za kontinuirane vire, kode "d", "e", "f", "g", "h", 

"i" in "j" pa v vseh drugih zapisih, tudi v zapisih za končne integrirne vire. 

 

 

100c  Leto izida 1 

V podpolje vnesemo ustrezno letnico – glede na vsebino podpolja b.  

Pri kontinuiranih virih je leto izida 1 enako kot prvo leto v podpolju 207a – Leto in oznaka 

zvezka, lahko pa se razlikuje od leta v podpolju 210d – Leto izida, distribucije itd. 

Pri sestavljenih letnicah (npr. 1980/81) v serijskih publikacijah vnesemo v to podpolje samo 

prvo letnico. 

 

 

100d  Leto izida 2 

V podpolje vnesemo ustrezno letnico – glede na vsebino podpolja b. 
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102  DRŽAVA IZIDA ALI IZDELAVE 

Polje vsebuje kodo za eno ali več držav izida ali izdelave enote. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

102  Država izida ali izdelave  nr 

 a Država r 

 b Regija r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev.  

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

102a  Država 

Trimestna koda države, v kateri je enota izšla ali v kateri je bila izdelana. Kode vnašamo po 

standardu ISO 3166. Upoštevamo sedanje stanje držav (kode sedanjih držav), ne glede na to, 

kdaj je enota izšla. Podpolje ponovimo, če je enota izšla v več državah. 

V šifrant držav je vključena tudi koda "int" – mednarodna organizacija. Koda se pojavlja pri 

prenosu zapisov iz baze podatkov ISSN. Vsebujejo jo zapisi za serijske publikacije, ki so jih 

izdale mednarodne organizacije. 

 

 

102b  Regija 

Dvomestna koda regije, v kateri je enota izšla. Če je enota izšla v več regijah, podpolje 

ponovimo. Uporabljamo naslednje kode: 

cr Črna gora** 

cs Centralna Srbija 

fb Federacija BiH 

ko Kosovo** 

rs Republika Srpska 

sr Srbija** 

vj Vojvodina 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Vsako podpolje b mora vedno neposredno slediti tistemu podpolju a, na katero se nanaša. Priporočljivo je 

vnesti kodo za vsak kraj izida ali izdelave, naveden v polju 210. 

Pri starejših monografskih publikacijah sta tiskar in kraj tiskanja enakovredna založniku ali distributerju, 

zato vnesemo v to polje kodo države oz. regije tiskarja, založnika ali distributerja. Kode vnašamo glede 

na trenutno stanje državnih meja. 

 

 

SORODNA POLJA 

210 ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD. 

Polje vsebuje kraj izida ali izdelave v tekstovni obliki. 

620 ISKANJE PO KRAJU IZIDA 

Polje vsebuje kraj izida ali izdelave v strukturirani tekstovni obliki. 

 

 

PRIMERI 

1.  

102 ⊔⊔ ahun 

(Publikacija je izšla na Madžarskem.) 

2.  

102 ⊔⊔ aita 

(Publikacija je izšla v Benetkah leta 1485.) 

3. * COBISS.SI-ID=31593216 

102 ⊔⊔ asrb bvj 

(Publikacija je izšla v Vojvodini.) 

4. * COBISS.BH-ID=6805510 

102 ⊔⊔ abih bfb 

(Publikacija je izšla v Federaciji BiH.) 
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423  DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA DELA 

Polje uporabljamo za vnos podatkov o bibliografskih enotah, ki so izšle skupaj z opisovano bibliografsko 

enoto. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

423  Dodana, prikrita in priključena dela r 

 1 Oznaka polja r 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Izpis dodatnega vpisa 

0 Dodatni vpis se ne izpiše 

1 Dodatni vpis se izpiše 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

4231  Oznaka polja 

Polje 423 je vgradno polje. V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z 

indikatorji. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje 423 je namenjeno vnosu podatkov o posameznih vsebovanih ali dodanih delih, ki so že opisana v 

podpolju 200c – Stvarni naslov dela naslednjega avtorja ali v polju 327 – Opomba o vsebini. V polje 423 

vnašamo te podatke zaradi izdelave dodatnih vpisov. 

V vgradno polje 423 vgradimo drugo polje tako, da v podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga 

vgrajujemo, skupaj z indikatorji. Da je polje pravilno vgrajeno, mora biti vedno izpolnjenih vseh pet mest, 

in sicer tri mesta za številčno oznako polja in dve mesti za prvi in drugi indikator (indikator, ki ni 

določen, je nadomeščen s presledkom). Sledijo podpolja, ki spadajo k polju, ki ga vgrajujemo. 

V polje 423 lahko vgradimo podpolja 200abhi, 500abhi ter polja 503, 700, 701, 702, 710, 711, 900, 901 

in 902, v katera vnašamo podatke po pravilih, ki veljajo za vnos v ta polja (pomemben je tudi vrstni red). 

Polja, vgrajena v polje 423, se pri indeksiranju in iskanju obravnavajo enako kot običajna polja. 
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PRIMERI 

1. * COBISS.SI-ID=1832253 

200 0⊔ aŽverce iz hoste bZvočni posnetek fTomo Kočar g[avtor in izvajalec glasbe Mijo 

Popovič grežija Franci Rainer, Tomo Kočar] 

327 10 0Vsebina: aVeveričja zabava aZajček išče sanje aKralj živali aMiškov novi dom 

423 ⊔1 12000⊔ aVeveričja zabava aZajček išče sanje aKralj živali aMiškov novi dom 

1700⊔1 aKočar bTomo 4070 

700 ⊔1 35172579 aKočar bTomo 4070 4300 

(Kadar vgrajujemo dela istega avtorja, jih vnesemo v eno polje 423, in sicer v 

ponovljena podpolja a vgrajenega polja 200.) 

2. * COBISS.SI-ID=126918656 

200 1⊔ aTeorije igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku fizbor in 

spremna beseda Janez Strehovec g[prevod Seta Knop, Suzana Koncut, Jaša 

Drnovšek] 

327 10 0Vsebina: aO izvoru kulture v igri / Johan Huizinga. Igre in ljudje / Roger 

Caillois. Igra kot simbol sveta / Eugen Fink 

423 ⊔1 12000⊔ aO izvoru kulture v igri 150000 aHomo ludens 1700⊔1 aHuizinga bJohan 

4070 

423 ⊔1 12000⊔ aIgre in ljudje 150000 a≠Les ≠jeux et les hommes 1700⊔1 aCaillois 

bRoger 4070 

423 ⊔1 12000⊔ aIgra kot simbol sveta 150000 aSpiel als Weltsymbol 1700⊔1 aFink 

bEugen 4070 

(Polje 423 ponovimo takrat, kadar vanj vgrajujemo dela različnih avtorjev.) 

3. * COBISS.SR-ID=26292748 

200 0⊔ aDuhovne osnove života fVladimir Solovjov cSpasenje i stvaralaštvo fNikolaj 

Berđajev gpreveli s ruskog [oba dela] Marija Marković, Branislav Marković 

423 ⊔1 12000⊔ aSpasenje i stvaralaštvo 1700⊔1 aBerđajev bNikolaj Aleksandrovič 4070 

(Zaradi dodatnega vpisa vnesemo podatke o delu drugega avtorja v polje 423.) 

4. * COBISS.SR-ID=100521484 

200 0⊔ aZakoni o privatizaciji f[odgovorni urednik Svetlana Stojković] 

327 10 0Sadržaj: aZakon o privatizaciji aZakon o Agenciji za privatizaciju aZakon o 

Akcijskom fondu 

423 ⊔1 12000⊔ aZakon o privatizaciji aZakon o Agenciji za privatizaciju aZakon o 

Akcijskom fondu 15031⊔ aZakoni 171001 aSrbija 
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700  OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST 

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime 

vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

700  Osebno ime – primarna odgovornost nr 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 e Kraj zaposlitve** nr 

 f Datumi nr 

 s Pisava* nr 

 3 Številka normativnega zapisa nr 

 4 Koda za vrsto avtorstva r 

 7 Šifra raziskovalca* nr 

 8 Šifra ustanove/organizacije* r 

 9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Indikator za izpis* 

⊔ Izpiše se v osebni bibliografiji 

2 Izloči se iz osebne bibliografije 

2  Način vnosa imena 

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 Vnaša se priimek in ime 

 

 

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se enota izpiše v avtorjevi osebni bibliografiji ali ne. 

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v 

naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime). 

 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena 

Pri katalogizaciji z normativno kontrolo se vrednost drugega indikatorja prevzame iz polja 200 v 

ustreznem normativnem zapisu (gl. primer 5). 

 

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena 

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole je treba vrednost drugega indikatorja določiti ročno. 
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OPIS PODPOLJ 

 

700a  Začetni element 

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in 

iskanje v katalogu. Najpogosteje je to priimek. Če je prvi del imena sestavljen iz dveh ali več 

elementov, ga tako vnesemo v podpolje a (gl. primere 3, 4, 6, 7, 9, 17). Če je polje 700 

izpolnjeno, mora biti obvezno izpolnjeno tudi podpolje a. 

 

 

700b  Preostali del imena 

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek. Če je 

podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja 1 (gl. primere 1–6, 8, 10–17, 19, 

20). 

 

 

700c  Dodatki k imenu (ne datumi) 

Kakršnikoli dodatki k imenu (razen datumov), ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki 

ali druga pojasnila (gl. primere 8, 9, 18, 19). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo. 

Dodatek vnesemo, kadar ima več avtorjev enako ime in jih je treba med seboj razlikovati. 

 

 

700d  Rimske številke 

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov. 

Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, 

številko in pridevek. Če podpolje izpolnimo, mora biti vrednost drugega indikatorja 0 (gl. 

primer 9). 

 

 

700e  Kraj zaposlitve** 

Podpolje se je vnašalo do leta 1991 za izpis publikacije Bulletin Scientifique. 

 

 

700f  Datumi 

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena. V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma 

(npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki. 

Datum ima vlogo razločevalnega elementa, kadar se pojavlja več avtorjev z enakimi imeni. 

Navadno ga vnesemo v obliki "leto rojstva–" ali "leto rojstva–leto smrti" (gl. primere 10, 12, 

13). 
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700s  Pisava* 

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 21, 22). Uporablja se le 

v sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

7003  Številka normativnega zapisa 

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju (gl. 

primere 4–14). 

 

 

7004  Koda za vrsto avtorstva 

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in 

bibliografsko enoto (gl. primere 5–20). Uporablja se globalni šifrant (gl. Dodatek H). 

 

 

7007  Šifra raziskovalca* 

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemih COBISS. 

V sistemu COBISS.SI se uporablja pri zapisih za vse dokumente oz. vsa dela, katerih avtorji so 

vpisani v sistem SICRIS ali imajo evidenčno šifro, ki jim jo je dodelil IZUM. Globalni šifrant 

raziskovalcev vsebuje naslednje podatke: šifro raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, leto 

rojstva in področje delovanja (gl. primera 12, 13). 

 

 

7008  Šifra ustanove/organizacije* 

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih, 

ki jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 13). Uporablja se 

globalni šifrant ustanov/organizacij (gl. Dodatek F.7). 

 

 

7009  Številka prejšnjega normativnega zapisa* 

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi 

zapisi, ki so označeni za brisanje ali vsebujejo polje 990 – Prevezave. 

Če je polje 700 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 

programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto 

"brisanega" ali "razdruženega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 

(gl. primer 14). 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Na izpisu v obliki ISBD se iz polja 700 oblikuje značnica glavnega vpisa. V zapisu se polje 700 ne sme 

pojaviti hkrati s poljem 710 – Ime korporacije – primarna odgovornost, ker ne moreta biti hkrati določeni 

osebna in korporativna značnica glavnega vpisa. 

V polju 700 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H). 

 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena 

Značnice za osebna imena avtorjev vnašamo preko normativne baze podatkov. V podpolje 7003 

bibliografskega zapisa vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa (gl. primere 4–14), iz 

katerega se iz polja 200 (podpolja a, b, c, d, f, r) avtomatsko preneseta značnica in šifra raziskovalca v 

polje 700 (podpolja a, b, c, d, f, 7). Gl. priročnik COBISS3/Katalogizacija, pogl. Vnos v polja pod 

normativno kontrolo. 

V sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah, je polje 700 ponovljivo (gl. primera 21, 22). 

Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, 

latinica), zato je ponovljeno tudi polje 700, povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 700 se 

vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova. 

Podpolji 7004 in 7008 moramo izpolniti ročno. 

 

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena 

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo sami izpolniti vsa podpolja v polju 700 (gl. primere 

15–20). Iztočnice ni treba vnašati z velikimi črkami, ker se izpiše z velikimi črkami programsko. 

 

Bibliografije raziskovalcev 

Če je vrednost prvega indikatorja 2, se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih 

bibliografij indikator ne vpliva. 

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri 

vnosu avtorjev za vodenje bibliografij raziskovalcev so podane v Dodatku F. 

 

 

SORODNA POLJA 

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti 

V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime osebe v podpolju f, ki ima 

primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 700. 

701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST 

Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701 

oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.  

702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST 

Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja 

700 in/ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700. 

900 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)* 

Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 700. 

903 OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)* 
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Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X. 

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)* 

Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi. 

 

 

PRIMERI 

1.  

700 ⊔1 aBenson, bRowland S. 

(Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V 

sistemih COBISS vejice na koncu podpolja a ne vnašamo.) 

2.  

700 ⊔1 aLawrence bD.H. 

700 ⊔1 aLawrence bDavid Herbert 

700 ⊔1 aLawrence bD.H. gDavid Herbert 

(Primer ilustrira različna možna polja 700 za isto osebo, kot bi jih naredili v več 

ustanovah, ki uporabljajo različna katalogizacijska pravila.) 

3.  

700 ⊔1 aDay Lewis, bCecil 

(Cecil Day Lewis ima dvojni priimek, ki se piše brez vezaja. Njegovo ime je 

vneseno v skladu s pravili, ki določajo vnos v obliki Day Lewis, Cecil.) 

4.  

700 ⊔1 3014678 aBridges-Webb, bCharles 

(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa.) 

5. * COBISS.SI-ID=115745280 

200 0⊔ aAlamut fVladimir Bartol 

700 ⊔1 350787 aBartol bVladimir 4070 

(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa v bazi 

podatkov CONOR.SI.) 

* CONOR.SI-ID=50787 

200 ⊔1 aBartol bVladimir 

6. * COBISS.SI-ID=66818560 

200 0⊔ aCiganske romance fFederico García Lorca 

700 ⊔1 3269411 aGarcía Lorca bFederico 4070  

7. * COBISS.SI-ID=6706 

200 0⊔ aSamorastniki ekoroške povesti fPrežihov Voranc 

700 ⊔0 3955235 aPrežihov Voranc 4070 

(Če podpolje b ni izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja 0.) 

8.  * COBISS.SI-ID=123914752 

200 0⊔ aMojo ečas filmskih prospektov in cinefilije fMarcel Štefančič, jr. 

700 ⊔1 31405283 aŠtefančič bMarcel cjr. 4070  

9. * COBISS.SI-ID=2830595 

200 0⊔ aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II. 

700 ⊔0 3427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070 



700 COMARC/B 

700 - 6 © IZUM, december 2013 

(Če je podpolje d izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja 0.) 

10. * COBISS.SI-ID=43791361 

200 0⊔ aZlodejeve  žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer 

700 ⊔1 3781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070  

11. * COBISS.SI-ID=117814 

200 0⊔ aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič] 

700 ⊔1 3680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440 

(Avtorica je napisala besedilo in narisala ilustracije; v slikanici oboje predstavlja 

enakovreden prispevek, zato podpolje 4 ponovimo.) 

12. * COBISS.SI-ID=68420864 

200 0⊔ aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko 

700 ⊔1 31897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070 

(Šifra raziskovalca se iz podpolja 200r normativnega zapisa prenese v podpolje 

7007 bibliografskega zapisa.) 

* CONOR.SI-ID=1897059 

200 ⊔1 aBratko bIvan f1946- r02275 

(Raziskovalec Ivan Bratko ima šifro raziskovalca 02275.) 

13. * COBISS.SI-ID=2996601 

200 0⊔ aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik 

700 ⊔1 31649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01 

(Raziskovalec s šifro 00952 je raziskovalec Oddelka za agronomijo Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani s šifro ustanove 3-104.01.) 

14. * COBISS.SI-ID=121645056 

200 0⊔ aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi 

700 ⊔1 36006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070 

(V podpolje 9 se po usklajevanju bibliografskih zapisov z normativnimi 

avtomatsko prenese identifikacijska številka normativnega zapisa, ki je označen za 

brisanje, v podpolje 3 pa identifikacijska številka normativnega zapisa, ki 

nadomešča "brisani" zapis.) 

* CONOR.SI-ID=6945891 

001 ⊔⊔ ad bx ca x6006115 

200 ⊔1 aManfredi bMassimo Valerio 

835 ⊔⊔ aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521 

* CONOR.SI-ID=6006115 

200 ⊔1 aManfredi bValerio Massimo 

836 ⊔⊔ bManfredi, Massimo Valerio d20030521 

15. * COBISS.BH-ID=7550214 

200 0⊔ aPripovijetke fĆamil Sijarić 

700 ⊔1 aSijarić bĆamil 4070 

16. * COBISS.BH-ID=1099799 

200 0⊔ aGluha zemlja fAmir S. Pleho 

700 ⊔1 aPleho bAmir S. 4070 

17. * COBISS.BH-ID=955671 

200 0⊔ aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi 

700 ⊔1 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070 
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18. * COBISS.SR-ID=164858375 

200 0⊔ aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fjeromonah 

Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon 

Dragan N. Protić] 

700 ⊔0 aKiprijan cjeromonah 4070 

(Če podpolje b ni izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja 0.) 

19. * COBISS.SR-ID=162353415 

200 0⊔ aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković 

700 ⊔1 aBlašković bLaslo cml. 4070 

20. * COBISS.BH-ID=11326726 

200 0⊔ aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtić g[fotosi 

Alija Bejtić gprijevod rezimea Branka Bokonjić] 

700 ⊔1 aBejtić bAlija 4070 4600 

(Avtor je prispeval besedilo in fotografije, ki v knjigi nastopajo enakovredno; zato 

ponovimo podpolje 4.) 

21. * 

101 0⊔ abul 

200 0⊔ aНоев ковчег eроман fЙордан Димитров Радичков 

700 ⊔1 31854053 sca aРадичков bЙордан Димитров f1929-2004 4070 

700 ⊔1 31854053 sba aRadičkov bJordan Dimitrov f1929-2004 4070 

(Paralelna polja 70X uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo 

kataloge v cirilici in latinici.) 

22. * 

100 ⊔⊔ bd c1985 hbul lba 

101 0⊔ aeng 

200 0⊔ aMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published 

according to the true original copies 

700 ⊔1 3975717 sba aShakespeare bWilliam f1564-1616 4070 

700 ⊔1 3975717 sca aШекспир bУилям f1564-1616 4070 

(Pri paralelnih poljih 70X je podpolje s obvezno. Pisava v prvem polju 700 se 

ujema s pisavo stvarnega naslova.) 
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701  OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST 

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi alternativno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime 

vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.  

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

701  Osebno ime – alternativna odgovornost r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 e Kraj zaposlitve** nr 

 f Datumi nr 

 s Pisava* nr 

 3 Številka normativnega zapisa nr 

 4 Koda za vrsto avtorstva r 

 6 Podatki za povezovanje** nr 

 7 Šifra raziskovalca* nr 

 8 Šifra ustanove/organizacije* r 

 9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Indikator za izpis* 

0 Izpiše se v bibliografijah 

1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih 

2 Izloči se iz osebne bibliografije 

2  Način vnosa imena 

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 Vnaša se priimek in ime 

 

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se za avtorja naredi dodatni vpis oz. ali naj se enota izpiše v 

njegovi osebni bibliografiji. 

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v 

naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime). 

 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena 

Pri katalogizaciji z normativno kontrolo se vrednost drugega indikatorja prevzame iz polja 200 v 

normativnem zapisu. 

 

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena 

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole je treba vrednost drugega indikatorja določiti ročno. 
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OPIS PODPOLJ 

 

7016 Podatki za povezovanje** 

Vpišemo številko od 01 do 99 za povezovanje polj 701 s pripadajočimi polji 901. 

 

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

V zapis za delo dveh ali treh individualnih avtorjev značnico za prvega avtorja vnesemo v polje 700 (kot 

značnico glavnega vpisa), za drugega v polje 701 in za tretjega v ponovljeno polje 701. V zapisu s poljem 

700 sta lahko največ dve polji 701. 

V zapisu za delo več kot treh individualnih avtorjev polja 700 ne izpolnjujemo. Značnico za prvega 

avtorja vnesemo v polje 701. Če se, glede na veljavna katalogizacijska pravila, odločimo za vnos večjega 

števila avtorjev, polje 701 tolikokrat ponovimo (gl. tudi Dodatek F). 

V polju 701 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H). 

 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena 

Značnice za osebna imena avtorjev vnašamo preko normativne baze podatkov. V podpolje 7013 

bibliografskega zapisa vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa, iz katerega se iz polja 200 

(podpolja a, b, c, d, f, r) avtomatsko preneseta značnica in šifra raziskovalca v polje 700 (podpolja a, b, c, 

d, f, 7). Gl. priročnik COBISS3/Katalogizacija, pogl. Vnos v polja pod normativno kontrolo. 

V sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah, se lahko polje 701 ponovi tudi za istega avtorja (gl. 

primera 7, 8). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih 

pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 701, povezano s takim normativnim zapisom. V 

prvo polje 701 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova. 

Z uvedbo normativne kontrole osebnih imen avtorjev je podpolje 7016 ukinjeno, saj je povezava med 

polji 701 in 901 vzpostavljena preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa. Na osnovi te povezave 

se v polja 901 avtomatsko prenese vsebina polj 400 iz normativnega zapisa. 

 

Normativa kontrola osebnih imen ni vzpostavljena 

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo sami izpolniti vsa podpolja v polju 701 (gl. primera 

5, 6). Podpolje 6 – Podatki za povezovanje je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi 

oblikami imena avtorja. Polji 701 in 901 povežemo tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako 

številko (01–99). Če polju 701 pripada več polj 901, vnesemo enako številko v vsa pripadajoča polja 901 

(v podpolje 6). 

 

Bibliografije raziskovalcev 

Če je vrednost prvega indikatorja 2, se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih 

bibliografij indikator ne vpliva. 

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri 
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vnosu avtorjev za vodenje bibliografij so podane v Dodatku F. 

 

 

SORODNA POLJA 

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti 

V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Če je v podpolju f navedenih več oseb 

(do tri), gre pri drugi oz. tretji osebi najpogosteje za alternativno odgovornost in enotno značnico zanjo 

vnesemo v polje 701.     

700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST 

Pri delih največ treh avtorjev vnesemo enotno značnico za prvega avtorja v polje 700. Podatke v polju 

700 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 701. 

702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST 

Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja 

700 ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 701. 

901 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)* 

Variantna značnica, tj. variantna  oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 701. 

903 OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)* 

Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X. 

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)* 

Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi. 

 

 

PRIMERI 

1.  

700 ⊔1 aNewton, bClive R. (primarni avtor) 

701 ⊔1 aParker, bR.S. (alternativni avtor) 

2. * COBISS.SI-ID=120863744 

200 0⊔ aVeliki slovensko-nemški slovar dGrosses slowenisch- deutsches Wörterbuch 

fsestavili Doris, Božidar in Primož Debenjak 

700 ⊔1 3179299 aDebenjak bDoris 4070 

701 11 31870435 aDebenjak bBožidar 702124 4070 

701 11 3179555 aDebenjak bPrimož 4070 

(Kadar je publikacija delo do treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje 

700 vnesemo primarnega avtorja, v polji 701 pa oba alternativna avtorja.) 

3. * COBISS.SI-ID=97748480 

200 1⊔ aPogumno v računalništvo I epriročnik za prvo leto vpeljevanja predmeta 

računalništvo v osnovni šoli f[avtorji Rado Wechtersbach ... et al.] 

701 11 aWechtersbach bRado 4070 

(Kadar je publikacija delo več kot treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v 

polje 701 praviloma vnesemo prvega navedenega avtorja. Neobvezno lahko 

vnesemo vse avtorje, če želimo, da so dostopni za iskanje ali da se pojavijo na 

izpisih.) 
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4. * COBISS.SI-ID=79345408 

200 1⊔ aSlovenci skozi čas ekronika slovenske zgodovine fJanez Marolt ... [et al.] 

g[uredil in podpise k slikam napisal Jaro Mihelač] 

300 0⊔ aSoavtorji: Darja Mihelič, Maja Žvanut, Franc Rozman, Janko Prunk, Ferdo Kresal 

701 11 31578339 aMarolt bJanez f1943- 700599 4070 

701 11 32633059 aMihelič bDarja 706501 4070 

701 11 32265443 aŽvanut bMaja 704526 4070 

701 11 31535331 aRozman bFranc f1941- 700386 4070 

701 11 31533027 aPrunk bJanko 700375 4070 

701 11 31519715 aKresal bFrance 700312 4070 

702 01 aMihelač bJaro 4340 

(Za vodenje bibliografij raziskovalcev lahko tudi v zapis za publikacijo, ki je delo 

več kot treh avtorjev, vnesemo več polj 701. Pri zapisih, kreiranih pred uvedbo 

normativne kontrole, podpolje 3 v poljih 70X ni nujno izpolnjeno.) 

5. * COBISS.BH-ID=7626758 

200 0⊔ aHigijena ishrane sa dijetetikom fSejdo Ćatović, Sulejman Kendić, Amra Ćatović 

700 ⊔1 aĆatović bSejdo 4070 

701 11 aKendić bSulejman 4070 

701 11 aĆatović bAmra 4070 

6. * COBISS.SR-ID=182614279 

200 1⊔ aTehnologija obrade II eza treći razred mašinske škole eobrazovni profili: 

mašinski tehničar i brodomašinski tehničar fMilenko Jovičić … [et al.] g[crteže 

izradio Blagoje Konstantinović] 

701 11 aJovičić bMilenko 4070 

702 01 aKonstantinović bBlagoje 4440 

(Če je publikacija delo več kot treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje 

701 praviloma vnesemo prvega navedenega avtorja.) 

7. *  

200 1⊔ aНајлепше класичне бајке fАндерсен, Грим, Перо gизабрала и приредила 

Снежана Кићовић-Пејаковић 

701 11 37661415 scb aАндерсен bХанс Кристијан f1805-1875 4070 

701 11 37661415 sba aAndersen bHans Christian f1805-1875 4070 

701 01 33079271 scb aГрим bЈакоб f1785-1863 4070 

701 01 33079271 sba aGrimm bJacob f1785-1863 4070 

701 01 33079527 scb aГрим bВилхелм f1786-1859 4070 

701 01 33079527 sba aGrimm bWilhelm f1786-1859 4070 

701 01 33079271 scb aПеро bШарл f1628-1703 4070 

701 01 33079271 sba aPerrault bCharles f1628-1703 4070 

(Paralelna polja 70X se uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki 

vodijo kataloge v cirilici in latinici.) 

8. *  

200 0⊔ aЕлектроенергетика fПетко Нотов, Стефка Неделчева 

700 ⊔1 310230629 sca aНотов bПетко Петров f1935- 4070 

700 ⊔1 310230629 sba aNotov bPetko Petrov f1935- 4070 

701 11 313328229 sca aНеделчева bСтефка Иванова f1953- 4070 

701 11 313328229 sba aNedelčeva bStefka Ivanova f1953- 4070 

(Podpolji 3 v paralelnih poljih 70X vsebujeta isto številko normativnega zapisa, 

saj se paralelni obliki značnic preneseta iz istega normativnega zapisa.) 
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702  OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST 

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi sekundarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu (npr. 

ilustrator, prevajalec, urednik, mentor, fotograf itd.). Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno 

značnico. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

702  Osebno ime – sekundarna odgovornost r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 e Kraj zaposlitve** nr 

 f Datumi nr 

 s Pisava* nr 

 3 Številka normativnega zapisa nr 

 4 Koda za vrsto avtorstva r 

 6 Podatki za povezovanje** nr 

 7 Šifra raziskovalca* nr 

 8 Šifra ustanove/organizacije* r 

 9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Indikator za izpis* 

0 Izpiše se v bibliografijah 

1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih 

2 Izloči se iz osebne bibliografije 

2  Način vnosa imena 

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 Vnaša se priimek in ime 

 

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se za avtorja naredi dodatni vpis oz. ali naj se enota izpiše v 

njegovi osebni bibliografiji. 

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje ali je ime vneseno v 

naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime). 

 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena 

Pri katalogizaciji z normativno kontrolo se vrednost drugega indikatorja prevzame iz polja 200 v 

normativnem zapisu. 

 

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena 

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo vrednost drugega indikatorja določiti ročno. 
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OPIS PODPOLJ 

 

7026 Podatki za povezovanje** 

Vpišemo številko od 01 do 99 za povezovanje polj 702 s pripadajočimi polji 902. 

 

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje 702 je v zapisu lahko izpolnjeno tudi, če nista izpolnjeni polji 700 ali 710. V polju 702 moramo 

obvezno izpolniti podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H). 

 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena 

Navodila za vnos v polje 702 pri vzpostavljeni normativni kontroli osebnih imen so enaka kot navodila za 

vnos v polje 701 (gl. primera 7, 8). 

 

Normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena 

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo sami izpolniti vsa podpolja v polju 702 (gl. primera 

5, 6). Podpolje 6 – Podatki za povezovanje je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi 

oblikami ime na avtorja. Polji 702 in 902 povežemo tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako 

številko (01–99). Če polju 702 pripada več polj 902, vnesemo enako številko v vsa pripadajoča polja 902 

(v podpolje 6). 

 

Bibliografija raziskovalcev 

Če je vrednost prvega indikatorja 2, se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih 

bibliografij indikator ne vpliva. 

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri 

vnosu avtorjev za vodenje bibliografij so podane v Dodatku F. 

 

 

SORODNA POLJA 

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba 

odgovornosti 

V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Enotno značnico za osebo iz podpolja 

f ali g, ki ima sekundarno odgovornost, vnesemo v polje 702. 

700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST 

Pri delih največ treh avtorjev vnesemo enotno značnico za prvega avtorja v polje 700. Podatke v polju 

700 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 702. 

701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST 
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Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701 

oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 702. 

902 OSEBNO IME  – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)* 

Variantna značnica, tj. variantna  oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 702. 

903 OSEBNO IME (SORODNA  ZNAČNICA)* 

Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X. 

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA  ZNAČNICA)* 

Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi. 

 

 

PRIMERI 

1.  

702 ⊔1 aIrvin bThomas Francis 4440 

(Ime osebe s sekundarno odgovornostjo, vključno s kodo avtorstva, ki pove, da gre 

za ilustratorja.) 

2. * COBISS.SI-ID=8665600 

200 0⊔ aO vprašanju biti fMartin Heidegger g[prevedel in spremno besedo napisal Tine 

Hribar] 

700 ⊔1 aHeidegger bMartin 4070 

702 11 31557347 aHribar bTine 700494 4080 4730 

(Kadar ima oseba več vrst odgovornosti, jih vpišemo v ponovljiva podpolja 4. V 

zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, podpolje 3 v poljih 70X ni 

nujno izpolnjeno.) 

3. * COBISS.SI-ID=123567104 

200 0⊔ aGospodinjstvo 5 iUčbenik za 5. razred devetletne osnovne šole fGregor Torkar, 

Polonca Bratož Opaškar g[ilustratorji Matjaž Schmidt, Polonca Bratož  Opaškar, 

Janja Kunaver gfotografije Vojko Opaškar ... et al.] 

700 ⊔1 38628323 aTorkar bGregor 723553 4070 

701 11 38628835 aBratož Opaškar bPolonca 4070 4440 

702 01 35829219 aSchmidt bMatjaž 4440 

702 01 39838435 aKunaver bJanja 4440 

702 01 38630371 aOpaškar bVojko 4600 

4. * COBISS.SI-ID=7745849 

200 1⊔ aKoroške pripovedke f[zbral] Vinko Möderndorfer g[ilustriral Gvido Birolla] 

702 11 35177699 aMöderndorfer bVinko f1894-1958 4220 

702 01 aBirolla bGvido 4440 

(V zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, podpolje 3 ni nujno 

izpolnjeno.) 

5. * COBISS.BH-ID=7294214 

200 0⊔ aKosovo ekratka povijest fNoel Malcolm g[prevod Senada Kreso, Sabina 

Berberović, Amira Sadiković] 

700 ⊔1 aMalcolm bNoel 4070 

702 01 aKreso bSenada 4730 

702 01 aBerberović bSabina 4730 

702 01 aSadiković bAmira 4730  
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6. * COBISS.SR-ID=43019783 

200 1⊔ aZlatna vrba eerotske narodne pesme f[sakupio] Vitko Aleksić 

702 01 aAleksić bVitko 4220 

7. *  

200 0⊔ aǂLes ǂhistoriens français à l'œuvre: 1995-2010 fsous la direction de Jean-François 

Sirinelli ... [et al.] 

702 01 314127973 sba aSirinelli bJean-Francois f1949- 4340 

702 01 314127973 sca aСиринели bЖан-Франсоа f1949- 4340 

(Paralelna polja 70X se uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki 

vodijo kataloge v cirilici in latinici.) 

8. *  

200 1⊔ aИнтервенционизам Уједињених нација e1991-2004 fприредили Матс Бердал 

и Спирос Икономидис gпревела са енглеског језика Наташа Бошковић 

702 11 313918873 scb aБердал bМатс 4340 4080 

702 11 313918873 sba aBerdal bMats 4340 4080 

702 01 313918903 scb aИкономидис bСпирос 4340 4080 

702 01 313918903 sba aEconomides bSpyros 4340 4080 

702 01 31497703 scb aБошковић bНаташа f1982- 4730 

702 01 31497703 sba aBošković bNataša f1982- 4730 
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9XX  BLOK ZA NACIONALNO RABO 

 

SEZNAM POLJ 

 

900  Osebno ime – primarna odgovornost (variantna značnica)* 

901  Osebno ime – alternativna odgovornost (variantna značnica)* 

902  Osebno ime – sekundarna odgovornost (variantna značnica)* 

903  Osebno ime (sorodna značnica)* 

904  Osebno ime (vzporedna značnica)* 

910  Ime korporacije – primarna odgovornost* 

911  Ime korporacije – alternativna odgovornost* 

912  Ime korporacije – sekundarna odgovornost* 

960  Osebno ime kot predmetna oznaka* 

961  Ime korporacije kot predmetna oznaka* 

962  Rodbinsko ime kot predmetna oznaka* 

965  Naslov kot predmetna oznaka* 

966  Tematska predmetna oznaka* 

967  Zemljepisna predmetna oznaka* 

968  Časovna predmetna oznaka* 

969  Oblikovna predmetna oznaka* 

970  Polje za potrebe bibliografij* 

992  Polje za lokalne potrebe* 

993  Polje z lokalno definirano vsebino* 

 

 

Blok 9XX je namenjen za nacionalno in lokalno rabo. Podatki, vpisani v ta blok, niso vključeni v 

mednarodno izmenjavo podatkov. 
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904  OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)* 

 

Polje 904 vsebuje vzporedno značnico, tj. enotno  značnico, povezano z enotno značnico v polju 700, 701 

ali 702. V povezanih poljih je vpisano isto osebno ime, navedeno v različnih pisavah ali v različnih 

jezikih.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

904  Osebno ime (vzporedna značnica)* r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 s Pisava nr 

 3 Številka normativnega zapisa nr 

 9 Jezik nr 

 

Indikatorji 

Vrednost prvega indikatorja pri polju 904 se avtomatsko prevzame iz polja 70X (gl. opis 1. indikatorja pri 

opisu polj 700, 701 in 702). 

Vrednost drugega indikatorja, ki označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena, se avtomatsko prenese 

iz polja 700 ustreznega normativnega zapisa (gl. opis indikatorjev pri polju 700). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

 

904s Pisava 

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 1, 2). Uporablja se le v 

sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah. 

 

Za druga podpolja veljajo enaka navodila kot za polje 900. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemu COBISS.BG, kjer za dela v 
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bolgarskem jeziku ter za dela v drugih cirilskih jezikih, uporabljajo različne enotne značnice. Po vnosu 

identifikacijske številke normativnega zapisa v podpolje 70X3 se avtomatsko doda ustrezno število polj  

904 (eno ali dve); podatki se prepišejo iz polj 700 ustreznega normativnega zapisa. 

 

 

SORODNA POLJA 

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba 

odgovornosti 

V polje 200 vnesemo podatke o odgovornosti v obliki, kot so navedeni na enoti. 

70X OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – ALTERNATIVNA 

ODGOVORNOST, OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST 

Enotne značnice v drugi pisavi ali v drugem jeziku. 

 

 

PRIMER 

1. * 

101 0⊔ arus 

200 0⊔ aПетербургские повести fН. В. Гоголь g[подг. текста Б. М. Эйхенбаум] 

700 ⊔1 34562789 sca aГоголь bНиколай Васильевич f1809-1852 4070 

700 ⊔1 34562789 sba aGogol' bNikolaj Vasil'evič f1809-1852 4070 

702 01 327162725 sca aЭйхенбаум bБорис Михайлович f1886-1959 4220 

702 01 327162725 sba aEjhenbaum bBoris Mihajlovič f1886-1959 4220 

904 01 34562789 9bul sca aГогол bНиколай Василиевич f1809-1852 

904 01 327162725 9bul sca aЕйхенбаум bБорис Михайлович f1886-1959 

(V paralelnih poljih 700 in 702 sta enotni značnici v izvirnem jeziku enkrat 

zapisani v cirilici in enkrat transliterirani v latinico. V poljih 904 sta enotni 

značnici v bolgarskem jeziku.) 

2. * 

101 1⊔ abul crus 

200 0⊔ aМъртви души eпоема fНиколай В. Гогол gПрев. от рус. Димитър 

Подвързачов 

700 ⊔1 34562533 sca aГогол bНиколай Василиевич f1809-1852 4070 

702 01 34563045 sca aПодвързачов bДимитър Димитров f1881-1937 4730 

702 01 34563045 sca aPodvarzacov bDimitar Dimitrov f1881-1937 4730 

904 ⊔1 34562533 sca aГоголь bНиколай Васильевич f1809-1852 

904 ⊔1 34562533 sba aGogol' bNikolaj Vasil'evic f1809-1852 

(V polju 700 je enotna značnica v bolgarskem jeziku, kadar je izvirno ime v 

drugem jeziku v cirilici.V poljih 904 je enotna značnica enkrat zapisana v cirilici 

in enkrat transliterirana v latinico.) 
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970  POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ* 

Polje je namenjeno vnosu podatkov, ki so potrebni pri spremljanju rezultatov raziskovalnega dela in ne 

sodijo v druge skupine podatkov formata COMARC/B. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

970  Polje za potrebe bibliografij* nr 

 a Odgovornost – korporacija nr 

 b Skupno število avtorjev nr 

 c Število znakov nr 

 d Način izida zbornika nr 

 e Posebnosti v točkovanju nr 

 f Skupno število sodelavcev pri raziskavi nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

970a  Odgovornost – korporacija 

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov o primarni korporativni odgovornosti. Podatek 

vnašamo samo, kadar primarna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a (npr. Zbornik del). V 

podpolju lahko navedemo tudi vrsto avtorstva (gl. primer 14). 

 

 

970b  Skupno število avtorjev 

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila avtorjev, če niso vsi navedeni v poljih 70X. 

Oseb, ki so sodelovale pri raziskavi, ne pa tudi pri pripravi dokumenta (navadno članka), v 

skupnem številu avtorjev ne upoštevamo. Podatek se uporablja pri izračunu avtorskega deleža 

pri dokumentu.  

 

 

970c  Število znakov 

Podpolje je namenjeno vnosu števila znakov (s presledki in ločili), ki jih gradivo vsebuje. 

Uporablja se takrat, ko na osnovi podatka v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg 

ni možno programsko izračunati obsega besedila v skladu z veljavnim pravilnikom za 
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vrednotenje raziskovalne uspešnosti. 

 

 

970d  Način izida zbornika 

Podatek vnašamo v zapise za zbornike, ki so izšli v okviru kake znanstvene revije. Podpolje je 

kodirano. Vnesemo kodo, ki označuje, ali je zbornik izšel kot redna ali izredna številka revije. 

0 redna številka 

Publikacija je izšla kot redna številka revije ali se po sklepu pristojnega organa vrednoti kot 

redna številka revije. 

1 izredna številka 

 

 

970e  Posebnosti v točkovanju 

Podatek se upošteva pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. 

0 delu pripadajo vse točke 

Podatek vnašamo v zapise za dela, kadar bi bil na osnovi drugih podatkov iz zapisa izračun 

števila točk raziskovalne uspešnosti nepravilen (število točk bi se ali razpolovilo ali pa bi delo 

ostalo celo brez točk). Na osnovi te kode se delu pripišejo vse možne točke. 

Primer za to so dela, objavljena le v prevodu, ne pa tudi v izvirniku. Na osnovi te kode se 

prevod točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik (gl. primer 10). Če je prevodov več, izpolnimo 

podpolje le za prvi prevod dela. 

Kodo vnašamo tudi v zapise za nekatere sestavne dele publikacij. Kadar so publikacije označene 

kot ponatis, a so v resnici dopolnjene izdaje, vpišemo kodo v zapise za tista poglavja, ki so glede 

na prejšnjo izdajo dodana (gl. primer 15). 

1 izloči se iz točkovanja 

Podatek vnesemo, če je treba zapis izločiti iz točkovanja. Zapis s to kodo se v osebni 

bibliografiji sicer izpiše, upoštevajo se pripadajoči citati, delo pa se vrednoti z 0 točkami (gl. 

primere 11, 12, 13). 

 

 

970f  Skupno število sodelavcev pri raziskavi 

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila sodelavcev pri raziskavi, če niso vsi navedeni v 

poljih 70X (gl. primer 16, 17). Podatek se uporablja pri izračunu avtorskega deleža pri 

raziskavi. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Vnos v podpolje 970a je potreben zaradi izpisa bibliografij v obliki referenc (ISO 690, IEEE ...). 

Izpisovanje primarne korporativne odgovornosti iz podpolja 710a namreč ni možno, ker se lahko podvaja 

s podpoljem 200a. Izpis odgovornosti iz podpolja 200f pa tudi ni primeren, ker vključuje uvodne fraze, 

(npr. organizatorji, organiziral ipd.). Če polje 710 vsebuje podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva, lahko 

vrsto avtorstva v oklepaju dodamo tudi v podpolje 970a (gl. primer 14).  
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Podatek o številu znakov, ki ga katalogizatorju priskrbi avtor, uporabljamo v naslednjih primerih: 

 če v podpolju 215a ni podatka o številu strani (gl. primer 7, 8); 

 če je podatek o številu strani v podpolju 215a naveden v obliki, ki ne omogoča programskega 

izračuna števila strani; 

 če posamezna stran v gradivu vsebuje več kot 2.000 znakov (s presledki in ločili) (gl. primer 6); 

 če je isto besedilo objavljeno v več jezikih v eni publikaciji (v tem primeru navedemo samo obseg 

izvirnega besedila, gl. primer 9). 
 

Število strani se pri vrednotenju raziskovalnega dela izračuna tako, da se število znakov iz podpolja 970c 

deli z 2.000. Če podpolja 970c ni v zapisu, se število strani izračuna iz podpolja 215a. 

Podpolji 970b in 970f uporabimo takrat, ko je avtorjev preveč, da bi vse poimensko našteli v poljih 70X. 

V podpolje 970b vpišemo število oseb, ki bi jim, če bi jih naštevali, v poljih 70X pripadala koda za vrsto 

avtorstva "070" – avtor, v podpolje 970f pa število oseb, ki bi jim v poljih 702 pripadala koda "927" – 

Sodelavec pri raziskavi*. 

 

 

PRIMERI 

1. * COBISS.SI-ID=1350164 

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 

200 0⊔ aZbornik predavanj XXXI. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne 

medicine, od 9.-11. februarja 1995 furedil Vladimir Smrkolj g[izdale] Kirurške 

klinike, Univerzitetni klinični center, Ljubljana [in] Katedra za kirurgijo, 

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

702 11 32042467 aSmrkolj bVladimir 703250 4340 

710 12 aPodiplomski tečaj kirurgije za zdravnike splošne medicine d31 f1995 eLjubljana 

712 02 aUniverzitetni klinični center cLjubljana bKirurške klinike 

712 02 aMedicinska fakulteta cLjubljana bKatedra za kirurgijo 

(Primarna korporativna odgovornost je razvidna že iz podpolja 200a, zato 

podpolje 970a ni potrebno.) 

2. * COBISS.SI-ID=123457024 

001 ⊔⊔ an ba cm d1 

200 1⊔ aZbornik posvetovanja fDnevi slovenske informatike 2003, Portorož, Slovenija, 

16-18. april 2003 g[uredniški odbor Sašo Novaković (odgovorni urednik) ... et al.] 

702 11 3804707 aNovaković bAleksander 4340 

702 01 32698339 aSchlamberger bNiko 706882 4340 

702 01 34227939 aIndihar Štemberger bMojca 715478 4340 

702 01 311298147 aUčak bMartina 4340 

710 12 aDnevi slovenske informatike f2003 ePortorož 

970 ⊔⊔ aDnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 16-18. april 2003 

(Primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a, zato jo 

vnesemo v podpolje 970a.) 

3. *  

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 

200 1⊔ a≠The ≠second data release of the Sloan Digital Sky Survey fKevork Abazajian ... 

[et al.] 

701 11 3110793059 aAbazajian bKevork 4070 
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701 01 ... 

701 01 33442275 aSeljak bUroš 7111814070 

701 01 ... 

970 ⊔⊔ b163 

(Pod članek je podpisanih 163 avtorjev. V zapise za bibliografije raziskovalcev je 

priporočljivo vnesti čimveč avtorjev, saj popolnejši zapisi pripomorejo k boljši 

primerljivosti s tujimi bazami podatkov , npr. Scopus, in k boljšemu 

prepoznavanju citiranosti. Če je avtorjev vseeno preveč, da bi vnesli vse, njihovo 

skupno število vnesemo v podpolje 970b.) 

4. * COBISS.SI-ID=120123392 

001 ⊔⊔ an ba cm d0 

200 0⊔ aZbornik referatov f10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli 

informacijskih sistemov, Čatež, 24.-26. september 2002 g[urednik Ivan Turk] 

702 01 31782115 aTurk bIvan f1930- 701604 4340 

710 12 aMednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov d10 

f2002 eČatež 

970 ⊔⊔ a10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, 

Čatež, 24.-26. september 2002 

(Primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a, zato jo 

vnesemo v podpolje 970a.) 

* COBISS.SI-ID=1858258 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.08 

100 ⊔⊔ c2001 hslv ek 

101 0⊔ aslv 

102 ⊔⊔ asvn 

200 0⊔ aStrateško načrtovanje razvoja informatike emit ali resničnost fAleš Groznik 

215 ⊔⊔ astr. 73-94 

464 ⊔1 1120123392   (TI=Zbornik referatov AU=Turk, Ivan) 

700 ⊔1 34130147 aGroznik bAleš 714990 4070 83-125 

(V zapisu za sestavni del je narejena povezava z monografsko publikacijo preko 

polja 464.) 

Izpis po ISBD: 

GROZNIK, Aleš 

Strateško načrtovanje razvoja informatike : mit ali resničnost / Aleš Groznik. 

V: Zbornik referatov / 10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, 

Čatež, 24.-26. september 2002. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2002. - ISBN 961-90962-

4-X. - str. 73-94. 

Izpis po ISO 690: 

GROZNIK, Aleš. Strateško načrtovanje razvoja informatike : mit ali resničnost. V: TURK, Ivan 

(ur.). 10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, Čatež, 24.-26. 

september 2002. Zbornik referatov. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2002, str. 73-94. 

Izpis po IEEE: 

Aleš Groznik, "Strateško načrtovanje razvoja informatike : mit ali resničnost", V: Zbornik referatov, 

10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, Čatež, 24.-26. 

september 2002, Ivan Turk, ur., Ljubljana, Slovenski inštitut za revizijo, 2002, str. 73-94. 
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5. * 

001 ⊔⊔ an ba cm d1 

200 1⊔ a≠V.M. ≠Goldschmidt conference, Toulouse, 30th August-3rd September 1998 

eextended abstracts 

225 1⊔ aMineralogical magazine x0026-461X vVol. 62A, September 1998 

710 12 aGoldschmidt conference f1998 eToulouse 

970 ⊔⊔ d0 

(Koda 0 v podpolju 970d označuje zbornik, ki je izšel kot redna številka 

znanstvene revije "Mineralogical magazine".) 

6. * 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 7ba 

200 0⊔ aTransition of smectic A to tilted phases in thin free standing films of liquid 

crystal fChia-Yuee Lum, Lye-Hock Ong & Mojca Čepič 

215 ⊔⊔ astr. 9-11 i≠Vol. ≠40 h≠no. ≠1 k2011 

970 ⊔⊔ c8269 

(Iz podpolja 215a je razvidno, da ima članek 3 strani, glede na število znakov pa 

je po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti dolg več 

kot 4 strani (tj. minimalno 8.000 znakov). Zaradi pravilnega vrednotenja moramo 

podatek o številu znakov vnesti v podpolje 970c.) 

7. * 

001 ⊔⊔ an ba cm d1 t2.01 7ba 

200 1⊔ aHandbook of research on wireless security fYan Zhang, Jun Zheng, Miao Ma 

[editors] 

215 ⊔⊔ a2 zv. (loč. pag.) cilustr. d29 cm 

970 ⊔⊔ c2400000 

(Iz podpolja 215a ni razvidno število strani, zato je treba za pravilno vrednotenje 

monografije, ki ima več kot 50 strani, izpolniti podpolje 970c.) 

8. * 

001 ⊔⊔ an bl ca d2 t1.01 7ba 

011 ⊔⊔ a1987-6092 

200 1⊔ aFrom local to global and vice versa bElektronski vir ecomparative literature as a 

plural discipline fTomaž Toporišič 

215 ⊔⊔ i≠Vol. ≠5 h≠issue ≠1 k2011 

970 ⊔⊔ c12243 

(Iz podpolja 215a ni razvidnega podatka o številu strani (članek je objavljen na 

spletu). Podatek o številu strani je po merilih pristojnega organa pomemben za 

vrednotenje raziskovalne uspešnosti, zato število znakov vnesemo v podpolje 

970c.) 

9. * 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.16 7ba 

101 2⊔ aslv aeng cslv 

200 0⊔ aUvod v mirila dMirila e≠a ≠cultural phenomenon fAndrej Pleterski 

215 ⊔⊔ aStr. 9-10, 209-210 

464 ⊔1 1251763456 

970 ⊔⊔ c6633 

(Primer večjezične objave besedila. Program sešteje strani obeh besedil iz 

podpolja 215a. Ker se po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne 

uspešnosti pri večjezičnih objavah istega besedila upošteva le obseg izvirnega 

besedila, je treba v podpolje 970c vnesti število znakov izvirnega besedila.) 
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10. * 

001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.01 7ba 

101 1⊔ aslv cscc deng 

200 0⊔ aNe tu, ne tam eSrbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu 

zamenjave jezika fTanja Petrović g[prevod Maja Đukanović] 

300 ⊔⊔ aDelo je prevod srb. rokopisa za prvo objavo v slov. 

970 ⊔⊔ e0 

(Iz vrednosti indikatorja v polju 101 je razvidno, da gre za prevod, kar po merilih 

pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti razpolovi točke. Ker pa 

delo v izvirniku ni izšlo, koda 0 v podpolju 970e omogoči, da se prevod točkuje 

enako, kot bi se točkoval izvirnik.) 

11. * 

001 ⊔⊔ an ba cm d1 t2.01 7ba 

200 1⊔ aDanes za jutri erazmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj 

furedila Suzana Sedmak g[risbe Alen Ježovnik] 

215 ⊔⊔ a142 str. cilustr., preglednice d24 cm 

001 ⊔⊔ an bl cm d0 7ba 

135 ⊔⊔ av bi 

200 1⊔ aDanes za jutri bElektronski vir erazmišljanja o vzgoji in izobraževanju za 

trajnostni razvoj furedila Suzana Sedmak g[risbe Alen Ježovnik] 

230 ⊔⊔ aEl. knjiga 

970 ⊔⊔ e1 

(Monografija je izšla v tiskani in elektronski obliki. Ker gre za isto vsebino na 

različnih medijih, je treba enega od zapisov z uporabo kode 1 v podpolju 970e 

izločiti iz točkovanja.) 

12. * 

001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.11 7ba 

200 0⊔ aUporaba metode benchmarking na področju komunalnih dejavnosti ediplomska 

naloga dThe application of benchmarking method for municipal activities 

egraduation thesis fŠpela Petelin 

 

001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.25 7ba 

200 0⊔ aUporaba metode benchmarking na področju komunalnih dejavnosti edelo je 

pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom 

pod mentorstvom izr. prof. dr. Albina Rakarja fŠpela Petelin 

970 ⊔⊔ e1 

(Diplomsko delo je objavljeno tudi kot raziskovalna naloga (npr. naloga za 

Prešernovo nagrado), zato en zapis s kodo 1 v podpolju 970e izločimo iz 

točkovanja.) 

13. * 

001 ⊔⊔ ac ba ca d2 t1.01 7ba 

011 ⊔⊔ a0268-3768  

200 0⊔ aDetection of the eroding surface in the EDM process based on the current signal 

in the gap fJoško Valentinčič, Mihael Junkar  

215 ⊔⊔ astr. 294-301 cIlustr. i≠Vol. ≠28 h≠no. ≠3/4 k2006 

300 1⊔ aČlanek objavljen tudi v isti reviji Vol. 33, no. 7/8, 2007 

 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 7ba 

011 ⊔⊔ a0268-3768  

200 1⊔ aDetection of the eroding surface in the EDM process based on the current signal 
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in the gap fJoško Valentinčič, Mihael Junkar 

215 ⊔⊔ astr. 698-705 cIlustr. i≠Vol. ≠33 h≠no. ≠7/8 k2007 

300 ⊔⊔ aČlanek objavljen tudi v isti reviji Vol. 28, no. 3/4, 2006 

970 ⊔⊔ e1 

(Isti članek je pomotoma objavljen v dveh različnih številkah iste revije, zato 

obstajata dva zapisa (oba zapisa sta tudi v Web of Science). Enega izmed njiju s 

kodo 1 v podpolju 970e izločimo iz točkovanja. Zapis s to kodo se v osebni 

bibliografiji izpiše, prav tako pa se upoštevajo tudi morebitni citati.) 

14. * 

200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. 

marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec 

gtolkala Nino Mureškič 

300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu 

675 ⊔⊔ a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006 

702 01 38387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03  

702 01 314886499 aMureškič bNino 4545  

710 02 aCarmina Slovenica 4590  

970 ⊔⊔ aCarmina Slovenica (izvajalec) 

(Primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a, zato jo 

vnesemo v podpolje 970a. V oklepaju navedemo vrsto avtorstva, ki ga ima 

korporacija pri izvedenem delu.) 

15. * 

001 ⊔⊔ an ba cm d1 t2.16  

100 ⊔⊔ c2007 hslv lba 

200 0⊔ aRazpad fChinua Achebe g[prevedel Branko Avsenak gspremno besedo napisal 

Nikolai Jeffs] 

205 ⊔⊔ aDopolnjeni ponatis prevoda iz leta 1964 

215 ⊔⊔ a219 str. 

300 1⊔ aPrevod dela: Things fall apart 

700 ⊔1 329454691 aAchebe bChinua f1930-2013 4070 

702 01 36652259 aAvsenak bBranko 4730 

702 01 36691939 aJeffs bNikolai 731375 4080 

  (Dopolnjen ponatis publikacije Razpad.) 

 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.16 

100 ⊔⊔ c2007 hslv lba 

200 0⊔ aVzpon kritičnega bibliomita fNikolai Jeffs 

215 ⊔⊔ astr. 165-217 

464 ⊔⊔ 14752655 (TI=Razpad AU=Achebe, Chinua AU=Avsenak, Branko AU=Jeffs, 

Nikolai) 

700 01 36691939 aJeffs bNikolai 731375 4070  

970 ⊔⊔ e0 

(Zapis za poglavje Vzpon kritičnega bibliomita iz dopolnjenega ponatisa 

publikacije Razpad. V prvem natisu tega poglavja ni bilo. Zato koda v podpolju 

970e označuje, da poglavju, kljub temu da je objavljeno v ponatisu, pripadajo vse 

točke.) 
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16. * 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 

200 1⊔ aKi-67 expression in breast carcinoma eits association with grading systems, 

clinical parameters, and other prognostic factors - a surrogate marker? fHelen 

Trihia ... [et al.] 

701 11 3<n.z.1> aTrihia bHelen 4070  

701 01 3<n.z.2> aMurray bSusan 4070  

701 01 3<n.z.3> aPrice bKaren 4070 

701 01 3<n.z.4> aGelber bRichard D. 4070 

701 01 3<n.z.5> aGolouh bRastko 702686 4070 84-024  

701 01 3<n.z.6> aGoldhirsch bAron 4070 

701 01 3<n.z.7> aCoates bAlan S. 4070 

701 01 3<n.z.8> aCollins bJohn 4070 

701 01 3<n.z.9> aCastiglione-Gertsch bMonica 4070 

701 01 3<n.z.10> aGusterson bBarry A. 4070 

702 01 3<n.z.11> aLamovec bJanez 704376 4927 84-024  

702 01 3<n.z.12> aJančar bJanez 709170 4927 84-024  

702 01 3<n.z.13> aLindtner bJurij 705278 4927 84-024  

702 01 3<n.z.14> aNovak bJanez 702882 f1941- 4927 84-024  

702 01 3<n.z.15> aEržen bDarja 714441 4927 84-024  

702 01 3<n.z.16> aNaglas bM. 4927 

702 01 3<n.z.17> aSenčar bMojca 709216 4927  

702 01 3<n.z.18> aČervek bJožica 703289 4927 84-024  

702 01 3<n.z.19> aCerar bOlga 715832 4927 84-024  

702 01 3<n.z.20> aŠtabuc bBorut 711949 4927  

702 01 3<n.z.21> aŠebek bSlava 4927 

970 ⊔⊔ f54 

(Poleg 10 avtorjev članka je ob članku poimensko navedenih še 54 članov 

raziskovalne skupine International Breast Study Group, katere rezultate opisuje 

članek. Poleg avtorjev članka v zapis vpišemo še tiste člane raziskovalne skupine, 

ki so iz Slovenije. V podpolje 970f vpišemo skupno število vseh članov 

raziskovalne skupine.) 

17. * 

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 

200 1⊔ aSearch for new phenomena in the WW [to] l[nulʹ[nu]ʹfinal state in pp collisions 

at [square root] s = 7 TeV with the ATLAS detector f[prepared by]ATLAS 

Collaboration 

702 01 33088739 aCindro bVladimir 7090814927  

702 01 323035235 aDolenc bIrena 724260 f1978- 4927  

702 01 32805091 aFilipčič bAndrej 707525 4927  

702 01 324534627 aFratina bSaša 723570 4927  

702 01 34607075 aGorišek bAndrej 718277 4927  

702 01 34607331aKerševan bBorut Paul 718278 4927  

702 01 34260451aKramberger bGregor 715642 4927  

702 01 3105470819 aMaček bBoštjan 728481 4927  

702 01 33666275 aMandić bIgor 712313 f1966- 4927  

702 01 382629475 aMijović bLiza 726577 4927  

702 01 32309219 aMikuž bMarko 704763 4927 

702 01 3194012771 aTykhonov bAndrii 731187 4927 
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970 ⊔⊔ aATLAS Collaboration f2891 

(V podpolju 970a je vpisana raziskovalna skupina, ki je v dokumentu navedena kot 

avtor članka. V polje 702 so vpisani tisti člani raziskovalne skupine, ki so iz 

Slovenije. Skupno število vseh članov raziskovalne skupine je v podpolju 970f.) 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. Izp. 

M K Z A N 

 a Stvarni naslov  1 1 1 1 1 R   P 

 b Splošna oznaka gradiva  0 0 0 0 0 R   JK 

 c Stvarni naslov dela naslednjega avtorja  0 - - 0 0 R   P 

 d Vzporedni stvarni naslov  0 0 0 0 0 R   P 

 e Dodatek k naslovu  0 0 0 0 0 R   P 

 f Prva navedba odgovornosti  0 0 0 0 0 R   P 

 g Naslednja navedba odgovornosti  0 0 0 0 0 R   P 

 h Oznaka podrejenega dela  0 0 0 0 0 R   P 

 i Naslov podrejenega dela  0 0 0 0 0 R   P 

 z Jezik vzporednega stvarnega naslova  0 - - - - R 3  – 

205  IZDAJA ⊔⊔      NR    

 a Navedba izdaje  0 0 0 0 0 NR   P 

 b Navedba ponatisa  0 0 - - 0 R   P 

 d Vzporedna navedba izdaje  0 - - - 0 R   P 

 f Navedba odgovornosti za izdajo  0 0 - - 0 R   P 

 g Naslednja navedba odgovornosti  0 0 - - 0 R   P 

206  KARTOGRAFSKO GRADIVO – 

MATEMATIČNI PODATKI 
⊔⊔      R 

   

 a Matematični podatki  0 0 - 0 0 NR   P 

207  KONTINUIRANI VIRI – ŠTEVILČENJE ⊔0      NR    

 a Leto in oznaka zvezka  - 0 - - - R   P 

208  MUZIKALIJE ⊔⊔      NR    

 a Posebni podatki o muzikalijah  - - - - 0 NR   P 

 d Vzporedni posebni podatki o muzikalijah  - - - - 0 R   P 

210  ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD. ⊔⊔      NR    

 a Kraj izida, distribucije itd.  0 1 0 - 0 R   P 

 b Naslov založnika, distributerja itd.  0 0 - - 0 R   P 

 c Ime založnika, distributerja itd.  0 1 0 - 0 R   P 

 d Leto izida, distribucije itd.  0 0 0 - 0 NR 50
v
  P 

 e Kraj izdelave  0 0 0 - 0 R   P 

 f Naslov izdelovalca  0 - - - 0 R   P 

 g Ime izdelovalca  0 0 0 - 0 R   P 

 h Leto izdelave  0 - - - 0 R   P 

211  PREDVIDENI DATUM IZIDA ⊔⊔      NR    

 a Datum  0 - - - 0 NR 8
v
  L 

215  FIZIČNI OPIS ⊔⊔      R    

 a Posebna oznaka gradiva in obseg  0 0 0 0 0 NR   JK 

 c Druge fizične podrobnosti  0 0 0 0 0 NR   JK 

 d Mere  0 0 0 0 0 NR   JK 

 e Spremno gradivo  0 0 0 - 0 R   JK 

 g Številčenje – tretji nivo*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 i Številčenje – drugi nivo*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 h Številčenje – prvi nivo*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 k Kronologija*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 o Alternativna paginacija*  - - - 0 - NR   JK 

 p Alternativno številčenje – tretji nivo*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 q Alternativno številčenje – drugi nivo*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 r Alternativno številčenje – prvi nivo*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

 s Alternativna kronologija*  - - - 0 - NR 70
v
  P 

225  ZBIRKA 1⊔      R    

 a Naslov zbirke  0 0 0 0 0 NR   P 

 d Vzporedni naslov zbirke  0 0 - - 0 R   P 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. Izp. 

M K Z A N 

 e Dodatek k naslovu  0 - 0 0 0 R   P 

 f Navedba odgovornosti   0 - - - 0 R   P 

 h Oznaka podzbirke  0 - - - 0 R   P 

 i Naslov podzbirke  0 - - - 0 R   P 

 v Številčenje v zbirki  0 - 0 0 0 R   P 

 x ISSN zbirke  0 0 - - 0 R 9  L 

 z Jezik vzporednega naslova  0 - - - - R 3  – 

230  ELEKTRONSKI VIRI – ZNAČILNOSTI ⊔⊔      R    

 a Oznaka in obseg vira  - 0 - 0 0 NR   JK 

300  SPLOŠNA OPOMBA ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 NR   JK 

301  OPOMBA K IDENTIFIKACIJSKI 

ŠTEVILKI 
⊔⊔      R 

   

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 NR   JK 

311  OPOMBA K POVEZOVALNEMU POLJU ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  - 0 - - - NR   JK 

314  OPOMBA O INTELEKTUALNI 

ODGOVORNOSTI  
⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 - - - 0 NR   JK 

316  OPOMBA K IZVODU ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 - - 0 NR   JK 

 0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*  0 0 - - 0 NR 30
v
  JK 

 5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja  0 0 - - 0 NR 5  – 

 
9 Inventarna številka, na katero se nanaša 

vsebina polja* 
 0 0 - - 0 NR 

  
JK 

317  OPOMBA O IZVORU ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 - - 0 NR   JK 

 0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*  0 0 - - 0 NR 30
v
  JK 

 5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja  0 0 - - 0 NR 5  – 

 
9 Inventarna številka, na katero se nanaša 

vsebina polja* 
 0 0 - - 0 NR 

  
JK 

318  OPOMBA O POSTOPKU ⊔⊔      R    

 a Postopek  0 - - - 0 NR   JK 

 b Identifikacija postopka  0 - - - 0 R   JK 

 c Datum postopka  0 - - - 0 R 8
v
  JK 

 d Časovni razpon postopka  0 - - - 0 R   JK 

 e Možnost za izvedbo postopka  0 - - - 0 R   JK 

 f Odobritev  0 - - - 0 R   JK 

 h Pristojnost  0 - - - 0 R   JK 

 i Metoda postopka  0 - - - 0 R   JK 

 j Kraj postopka  0 - - - 0 R   JK 

 k Izvajalec postopka  0 - - - 0 R   JK 

 l Status  0 - - - 0 R   JK 

 n Obseg postopka  0 - - - 0 R   JK 

 o Vrsta enote  0 - - - 0 R   JK 

 p Interna opomba  0 - - - 0 R   JK 

 r Javna opomba  0 - - - 0 R   JK 

 0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*  0 - - - 0 NR 30
v
  JK 

 5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja  0 - - - 0 NR 5  – 

 
9 Inventarna številka, na katero se nanaša 

vsebina polja* 
 0 - - - 0 NR 

  
JK 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. Izp. 

M K Z A N 

320  OPOMBA O BIBLIOGRAFIJAH/ 

KAZALIH/POVZETKIH V OPISOVANEM 

VIRU 

⊔⊔      R 

   

 a Besedilo opombe  0 - 0 0 0 NR   JK 

321  OPOMBA O 

KAZALIH/IZVLEČKIH/REFERENCAH V 

DRUGIH VIRIH 

1⊔      R 

   

 a Besedilo opombe  0 0 - - 0 NR   JK 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

322  OPOMBA O SODELAVCIH PRI 

NASTANKU ENOTE 
⊔⊔      NR 

   

 a Besedilo opombe  - - - - 0 NR   JK 

323  OPOMBA O IZVAJALCIH ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  - - - - 0 NR   JK 

324  OPOMBA O IZVIRNIKU ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 - 0 0 NR   JK 

325  OPOMBA O REPRODUKCIJI ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 - - 0 NR   JK 

326  OPOMBA O POGOSTNOSTI ⊔⊔      R    

 a Pogostnost  - 0 - - - NR   JK 

 b Obdobje  - 0 - - - NR   JK 

327  OPOMBA O VSEBINI 10      R    

 0 Uvodna fraza  0 0 0 0 0 NR   JK 

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 R   P 

328  OPOMBA O DISERTACIJI (TEZI) ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 - 0 0 0 NR   JK 

 d Leto zagovora  0 - - - 0 NR 8
v
  JK 

 e Leto promocije*  0 - - - 0 NR 8
v
  JK 

 f Znanstveni naslov*  0 - - - 0 NR   JK 

 g Znanstveno področje*  0 - - - 0 NR   JK 

330  POVZETEK ALI IZVLEČEK ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 NR   JK 

 f Avtor povzetka ali izvlečka*  0 0 - 0 0 R 79
v
  JK 

 z Jezik*  0 0 0 0 0 NR 3  – 

333  OPOMBA O UPORABNIKIH ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  - - - - 0 NR   JK 

334  OPOMBA O NAGRADI ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 - - 0 0 NR   JK 

336  OPOMBA O VRSTI ELEKTRONSKEGA 

VIRA 
⊔⊔      R 

   

 a Besedilo opombe  - 0 - - 0 NR   JK 

337  OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH ⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 - 0 0 NR   JK 

410  ZBIRKA ⊔0      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

411  PODZBIRKA ⊔0      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. Izp. 

M K Z A N 

421  PRILOGA ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

 1 Oznaka polja9  0 - - - 0 R 5  P
10

 

422  MATIČNA PUBLIKACIJA PRILOGE ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

423  DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA 

DELA 
⊔0      R 

   

 1 Oznaka polja11  0 - 0 - 0 R 5  P
12

 

430  JE NADALJEVANJE ⊔1      NR    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

431  DELOMA JE NADALJEVANJE ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

434  PREVZAME ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

435  DELOMA PREVZAME ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

436  NASTALO Z ZDRUŽITVIJO _, _ IN _ ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

440  NADALJUJE SE KOT ⊔1      NR    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

441  DELOMA SE NADALJUJE KOT ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

444  PREVZAME GA ⊔1      NR    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

445  DELOMA GA PREVZAME ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

446  RAZCEPI SE NA _, _ IN _ ⊔1      R    

 a Stvarni/ključni naslov  - 0 - - - NR   P 

 x ISSN  - 0 - - - NR 9  L 

447  ZDRUŽI SE Z _, _ IN NASTANE _ ⊔1      R    

                                                 
9
 V polje 421 lahko v vnosnih maskah M in N vgradimo vsa polja 2XX (razen polja 207) ter polja 300, 337 in 500.  

V maski K uporabljamo le podpolji a in x.  
10

 P je označba pisave izpisa polj, ki so v polja 421 vgrajena. 
11

 V polje 423 lahko v vnosnih maskah M, Z in N vgradimo podpolja 200abhi, 500abhi ter polja 503, 700, 701, 702, 

710, 711, 900, 901 in 902. 
12

 P je označba pisave izpisa polj, ki so v polja 423 vgrajena. 
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675  UNIVERZALNA DECIMALNA 

KLASIFIKACIJA (UDK) 
⊔⊔      R 

   

 a Vrstilec  0 0 0 0 0 NR   PO 

 b Skupina*  0 0 0 0 0 NR 79
v
  PO 

 c Vrstilec za iskanje*  1 1 1 1 1 NR 30
v
  PO 

 s Statistika*  0 0 0 0 0 NR 79
v
  PO 

 u UDK za lokalne kataloge*  0 0 0 0 0 NR   PO 

 v Izdaja  0 0 0 0 0 NR 12
v
  PO 

 z Jezik izdaje  0 0 - 0 0 NR 3  – 

676  DEWEYEVA DECIMALNA 

KLASIFIKACIJA (DDK) 
⊔⊔      R 

   

 a Vrstilec  0 0 - 0 0 NR   L 

 v Izdaja  0 0 - 0 0 NR 20
v
  L 

 z Jezik izdaje  0 0 - 0 0 NR 3  – 

680  KLASIFIKACIJA KONGRESNE 

KNJIŽNICE 
⊔⊔      R    

 a Vrstilec  0 0 0 0 0 NR   L 

686  DRUGE KLASIFIKACIJE ⊔⊔      R    

 a Vrstilec  0 0 0 0 0 R   PO 

 b Knjižna številka  0 - - 0 - R   PO 

 c Klasifikacijska poddelitev  0 0 0 0 0 R   PO 

 2 Koda sistema  0 0 0 0 0 NR 20
v
  – 

700  OSEBNO IME – PRIMARNA 

ODGOVORNOST
18

 
⊔1      NR 

   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 

 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   Z 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Rimske številke  0 0 0 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 0 0 0 NR   Z 
 s Pisava*  0 0 0 0 0 NR   Z 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 R 3  – 
 7 Šifra raziskovalca*  0 0 0 0 0 NR 5

v
  – 

 8 Šifra ustanove/organizacije*  0 0 0 0 0 R 11
v
  – 

 9 Številka prejšnjega normativnega zapisa*  0 0 0 0 0 NR 70
v
  – 

701  OSEBNO IME – ALTERNATIVNA 

ODGOVORNOST
19

 

11      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   Z 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Rimske številke  0 0 0 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 0 0 0 NR   Z 
 s Pisava*  0 0 0 0 0 NR   Z 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

                                                 
18

 V sistemih COBISS.XX, kjer je vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen, so v vnosnih maskah samo  

podpolja 3, 4, 8 in 9; značnice za osebna imena avtorjev vnašamo preko normativne baze podatkov z vpisom  

identifikacijske številke normativnega zapisa v podpolje 7003. V sistemih COBISS.XX, kjer normativna kontrola  

osebnih imen ni vzpostavljena, so v maskah vsa podpolja, razen 3 in 9. Pri zapisih, katalogiziranih v srbskem  

jeziku, so lahko enotne značnice tudi v poljih 9XX, ker imajo različne knjižnice kataloge v različnih pisavah. V  

takih primerih se polje 700 izpiše po pravilu za polje 900. 
19

 Enako kot pri polju 700. Podpolje 6 se uporablja v sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole osebnih imen,  

v sistemih COBISS.XX z normativno kontrolo pa se pojavlja le v starih zapisih. 
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 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 R 3  – 
 6 Podatki za povezovanje**  0 0 0 0 0 NR 2

v
  – 

 7 Šifra raziskovalca*  0 0 0 0 0 NR 5
v
  – 

 8 Šifra ustanove/organizacije*  0 0 0 0 0 R 11
v
  – 

 9 Številka prejšnjega normativnega zapisa*  0 0 0 0 0 NR 70
v
  – 

702  OSEBNO IME – SEKUNDARNA 

ODGOVORNOST20 

01      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   Z 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Rimske številke  0 0 0 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 0 0 0 NR   Z 
 s Pisava*  0 0 0 0 0 NR   Z 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 R 3  – 
 6 Podatki za povezovanje**  0 0 0 0 0 NR 2

v
  – 

 7 Šifra raziskovalca*  0 0 0 0 0 NR 5
v
  – 

 8 Šifra ustanove/organizacije*  0 0 0 0 0 R 11
v
  – 

 9 Številka prejšnjega normativnega zapisa*  0 0 0 0 0 NR 70
v
  – 

710  IME KORPORACIJE – PRIMARNA 

ODGOVORNOST  

02      NR 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   Z 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   Z 
 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   Z 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR 9

v
  Z 

 g Invertirani element  0 0 - 0 0 NR   Z 
 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element   0 0 - 0 0 NR   Z 
 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 - 0 0 R 3  – 
 8 Šifra ustanove/organizacije*  0 0 0 0 0 NR 11

v
  – 

711  IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA 

ODGOVORNOST 

02      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   Z 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   Z 
 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   Z 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR 9

v
  Z 

 g Invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 R 3  – 
 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2

v
  – 

 8 Šifra ustanove/organizacije*  0 0 0 0 0 NR 11
v
  – 

712  IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA 

ODGOVORNOST 

02      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   Z 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   Z 
 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   Z 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR 9

v
  Z 

 g Invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 

                                                 
20

 Enako kot pri polju 701. 
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 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 R 3  – 
 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2

v
  – 

 8 Šifra ustanove/organizacije*  0 0 0 0 0 NR 11
v
  – 

802  NACIONALNI CENTER ISSN ⊔⊔      NR    

 a Koda nacionalnega centra ISSN  - 0 - - - NR 2  L 

830  SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA 

OPOMBA 
⊔⊔      R    

 a Besedilo opombe  0 0 0 0 0 NR   JK 

856  ELEKTRONSKA LOKACIJA IN DOSTOP ⊔0      R    

 a Ime gostitelja  0 0 0 0 0 R   L 

 b Številka za dostop  0 0 0 0 0 R   L 

 c Podatki o zgoščevanju  0 0 0 0 0 R   L 

 d Pot  0 0 0 0 0 R   L 

 f Elektronsko ime  0 0 0 0 0 R   L 

 g Enotno ime vira (URN)  0 0 0 0 0 R   L 

 h Izvajalec zahtev (uporabniško ime)  0 0 0 0 0 NR   L 

 i Ukaz  0 0 0 0 0 R   L 

 j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS)  0 0 0 0 0 NR   L 

 k Geslo  0 0 0 0 0 NR   L 

 l Prijava  0 0 0 0 0 NR   L 

 m Pomoč pri dostopu  0 0 0 0 0 R   L 

 
n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju 

a 
 0 0 0 0 0 NR 

  
L 

 o Operacijski sistem  0 0 0 0 0 NR   L 

 p Vrata (port)  0 0 0 0 0 NR   L 

 q Vrsta datoteke  0 0 0 0 0 NR   L 

 r Nastavitve  0 0 0 0 0 NR   L 

 s Velikost datoteke  0 0 0 0 0 R   L 

 t Terminalska emulacija  0 0 0 0 0 R   L 

 u Enotna lokacija vira (URL)  0 0 0 0 0 NR   L 

 v Ure, v katerih je možen dostop  0 0 0 0 0 R   JK 

 w Kontrolna številka zapisa  0 0 0 0 0 R   JK 

 x Interna opomba  0 0 0 0 0 R   JK 

 y Način dostopa  0 0 0 0 0 NR   L 

 z Javna opomba  0 0 0 0 0 R   JK 

 3 Navedba gradiva  0 0 0 0 0 R   JK 

900 

 

 OSEBNO IME – PRIMARNA 

ODGOVORNOST (VARIANTNA 

ZNAČNICA)*21 

⊔0      R 

   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z/L/C 
 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   Z/L/C 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 - 0 0 R   Z/L/C 
 d Rimske številke  0 0 - 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 - 0 0 NR   Z/L/C 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 5 Kontrola napotila  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

                                                 
21

 V sistemih COBISS.XX z normativno kontrolo osebnih imen polj 900 ni v vnosnih maskah; po shranitvi  

bibliografskega zapisa se dodajo avtomatsko. V sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole so v maskah vsa  

podpolja, razen 3, 5 in 9.  

    V sistemih COBISS.XX, ki uporabljajo izpise v cirilici in latinici, je izpis polja 900 v cirilici, če ima 2. indikator  

vrednost 1 ali 4. Če ima indikator vrednost 0 ali 3, je izpis v latinici. Za preostale vrednosti 2. indikatorja se  

pisava določi po pravilih za izpis značnic. 
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 9 Jezik  0 0 0 0 0 NR 3  – 

901  OSEBNO IME – ALTERNATIVNA 

ODGOVORNOST (VARIANTNA 

ZNAČNICA)*22 

00      R 

   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z/L/C 
 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   Z/L/C 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 - 0 0 R   Z/L/C 
 d Rimske številke  0 0 - 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 - 0 0 NR   Z/L/C 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 5 Kontrola napotila  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

 6 Podatki za povezovanje**  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

 9 Jezik  0 0 0 0 0 NR 3  – 

902  OSEBNO IME – SEKUNDARNA 

ODGOVORNOST (VARIANTNA 

ZNAČNICA)*23 

00      R 

   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z/L/C 
 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   Z/L/C 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 - 0 0 R   Z/L/C 
 d Rimske številke  0 0 - 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 - 0 0 NR   Z/L/C 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 5 Kontrola napotila  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

 6 Podatki za povezovanje**  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

 9 Jezik  0 0 0 0 0 NR 3  – 

903  OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*24       R    

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   L 

 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   L 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 R   L 
 d Rimske številke  0 0 0 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 0 0 0 NR   L 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 5 Kontrola napotila  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

904  OSEBNO IME (VZPOREDNA 

ZNAČNICA)*25 

 
     

R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   L 

 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   L 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 R   L 
 d Rimske številke  0 0 0 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 0 0 0 NR   L 
 s Pisava  0 0 0 0 0 NR   L 
 3 Številka normativnega zapisa  0 0 0 0 0 NR 70

v
  – 

 9 Jezik  0 0 0 0 0 NR 3  – 

910  IME KORPORACIJE – PRIMARNA 

ODGOVORNOST* 

02      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   Z 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator   0 0 0 0 0 R   Z 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   Z 

                                                 
22

 Enako kot pri polju 900. Podpolje 6 se uporablja v sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole, v sistemih  

COBISS.XX z normativno kontrolo pa se pojavlja le v starih zapisih. 
23

 Enako kot pri polju 901. 
24

 Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo in se kreira avtomatsko.  
25

 Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemu COBISS.BG in se kreira avtomatsko.  
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 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   Z 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR 9

v
  Z 

 g Invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 NR 3  – 

911  IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA 

ODGOVORNOST* 

02      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   Z 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   Z 
 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   Z 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR 9

v
  Z 

 g Invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 NR 3  – 
 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2

v
  – 

912  IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA 

ODGOVORNOST* 

02      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   Z 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   Z 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 R   Z 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   Z 
 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   Z 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR 9

v
  Z 

 g Invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 0 0 0 NR   Z 

 4 Koda za vrsto avtorstva  0 0 0 0 0 NR 3  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2
v
  – 

960  OSEBNO IME KOT PREDMETNA 

OZNAKA*26 

10 
     R    

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   PO/L/C 
 b Preostali del imena  0 0 0 0 0 NR   PO/L/C 
 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 0 0 0 0 R   PO/L/C 
 d Rimske številke  0 0 0 0 0 NR   L 
 f Datumi  0 0 0 0 0 NR   PO/L/C 
 w Oblikovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 0 - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2  – 

961  IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA 

OZNAKA* 

02      R 
   

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   PO 
 b Podznačnica  0 0 0 0 0 R   PO 
 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  0 0 0 0 0 R   PO 
 d Zaporedna številka sestanka  0 0 0 0 0 NR   PO 
 e Kraj sestanka  0 0 0 0 0 R   PO 
 f Leto sestanka  0 0 0 0 0 NR   PO 
 g Invertirani element  0 0 0 0 0 NR   PO 
 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element  0 0 0 0 0 R   PO 

                                                 
26

 V sistemih COBISS.XX, ki uporabljajo izpise v cirilici in latinici, je izpis polja 960 v cirilici, če ima 2. indikator  

vrednost 1 ali 4. Če ima indikator vrednost 0 ali 3, je izpis v latinici. Za preostale vrednosti 2. indikatorja se  

pisava določi po pravilih za izpis predmetnih oznak. 
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 w Oblikovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 - - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2  – 

962  RODBINSKO IME KOT PREDMETNA 

OZNAKA* 
1⊔      R 

   

 a Začetni element  0 - 0 0 0 NR   PO 
 f Datumi  0 - 0 0 0 NR   PO 
 w Oblikovno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 - - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 - 0 0 0 NR 2  – 

965  NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA* 1⊔      R    

 a Začetni element  0 - 0 0 0 NR   PO 
 h Oznaka podrejenega dela  0 - 0 0 0 R   PO 
 i Naslov podrejenega dela  0 - 0 0 0 R   PO 
 k Leto izida  0 - 0 0 0 NR   PO 
 l Formalna podznačnica  0 - 0 0 0 NR   PO 
 m Jezik (ko je del značnice)  0 - 0 0 0 NR   PO 
 n Različne informacije  0 - 0 0 0 R   PO 
 q Verzija (ali leto verzije)  0 - 0 0 0 NR   PO 
 w Oblikovno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 - - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 - 0 0 0 NR 2  – 

966  TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔      R    

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   PO 
 w Oblikovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 0 - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2  – 

967  ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔      R    

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   PO 
 w Oblikovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 - - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2  – 

968  ČASOVNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔      R    

 a Začetni element  0 - 0 0 0 NR   PO 
 w Oblikovno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 - 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 - - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 - 0 0 0 NR 2  – 
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969  OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔      R    

 a Začetni element  0 0 0 0 0 NR   PO 
 w Oblikovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 x Tematsko določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 y Zemljepisno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 z Časovno določilo  0 0 0 0 0 R   PO 
 2 Koda sistema  0 - - - - NR 10

v
  – 

 6 Podatki za povezovanje  0 0 0 0 0 NR 2  – 

970  POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ* ⊔⊔      NR    

 a Odgovornost – korporacija  0 0 - 0 0 NR   Z 

 b Skupno število avtorjev  0 - - 0 0 NR 4
v
  – 

 c Število znakov  0 - - 0 0 NR 10  – 

 d Način izida zbornika  0 - - - 0 NR 1  – 

 e Posebnosti v točkovanju  0 0 - 0 0 NR 1  – 

 f Skupno število sodelavcev pri raziskavi  0 - - 0 0 NR 4
v
  – 

992  POLJE ZA LOKALNE POTREBE* ⊔⊔      NR    

 b Oznake zapisa  0 0 0 0 0 NR   JK 

 y Inventarna številka serijske publikacije  0 - - - 0 R 30
v
  JK 

993  POLJE Z LOKALNO DEFINIRANO 

VSEBINO* 
⊔⊔      R    

 a Podpolje a  0 0 0 0 0 R   JK 

 b Podpolje b  0 0 0 0 0 R   JK 

 c Podpolje c  0 0 0 0 0 R   JK 

 … …           

 8 Podpolje 827  0 0 0 0 0 R   JK 

 9 Podpolje 9  0 0 0 0 0 R   JK 
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 Podpolja s številčno oznako lahko urejajo tudi knjižničarji, ki imajo le pooblastilo za urejanje omejenega nabora 

bibliografskih podatkov v lokalni bazi podatkov.  
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C  ISKALNI INDEKSI 

OSNOVNI INDEKS 

V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se praviloma indeksirajo 

razrešitve iz šifrantov (in ne kode).  
 

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=. Za 

podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ 

uporabljajo, so ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena podpolja. 
 

 

Osnovni indeks – bibliografski podatki 

pripona pomen iskanje podpolja 

/AB Povzetek ali izvleček besedno 330af 

/AU Avtor – oseba besedno 200f, 700abcdf–702abcdf, 

900abcdf–902abcdf, 903abcdf, 

904abcdf 

/CB Avtor – korporacija besedno 710abgh–712abgh, 910abgh–

912abgh 

/CL Zbirka besedno 225adefhiv 

/CP Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

besedno 710ce–712ce, 910ce –912ce 

/GM Splošna oznaka gradiva besedno 200b, 539b 

/NM Izdelovalec besedno 210g 

/NT Opombe besedno 300a, 301a, 317a, 321ax, 323a–

325a, 328adefg 

/PM Kraj izdelave besedno 210ef 

/PP Kraj izida besedno 210ab, 620abcd 

/PU Založnik besedno 210c 

/TI
1 

Naslov besedno 200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 

510aehi, 512ae, 513aehi, 514a–

517a, 518ae, 520aehi, 530ab, 

531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 

997h 

/TO Naslov originala besedno 500ahi 

 

 

                                                 
1 Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN ", se vsebina podpolja ne indeksira v indeksa /TI in TI=, temveč se 

ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira v indeks BN=. 



Dodatek C COMARC/B  

Dodatek C - 2 © IZUM, december 2013 

Osnovni indeks – vsebinska obdelava 

pripona pomen iskanje podpolja 

/PN Predmetna oznaka – osebno ime  besedno 600abcdf, 960abcdf 

/CS Predmetna oznaka – ime korporacije besedno 601abc, 961abc 

/FN Predmetna oznaka – rodbinsko ime besedno 602af, 962af 

/TS Predmetna oznaka – naslov  besedno 605ahiklnq, 965ahiklnq 

/TN Tematska predmetna oznaka besedno 606a, 966a 

/GN Zemljepisna predmetna oznaka besedno 607a, 967a 

/CH Časovna predmetna oznaka besedno 608a, 968a 

/FS Oblikovna predmetna oznaka besedno 609a, 969a 

/DX Tematsko določilo besedno 600x–609x, 960x–969x 

/DY Zemljepisno določilo besedno 600y–609y, 960y–969y 

/DW Oblikovno določilo besedno 600w–609w, 960w–969w 

/DZ Časovno določilo besedno 600z–609z, 960z–969z 

/DU Prosto oblikovane predmetne oznake besedno 610a 

/SU Predmetne oznake besedno 600–610, 960–969 (vsa podpolja) 

/GE Gesla – NUK besedno 627a 
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DODATNI INDEKSI 

Dodatni indeksi – podatki o zapisu 

predpona pomen iskanje podpolja 

CR= Kreator zapisa/Zapis prevzel iz 

COBISS.Net 

frazno --- 

CY= Zapis prevzel iz COBIB-a frazno --- 

DM=
2
 Datum kreiranja/prevzema iz COBIB-

a ali iz COBISS.Net 

frazno --- 

DR= Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 

ID=
3
 Identifikacijska številka zapisa frazno --- 

LN= Lokalna številka frazno --- 

RE= Zadnji redaktor zapisa frazno --- 

 

 

Dodatni indeksi – bibliografski podatki 

predpona pomen iskanje podpolja 

AU=
4
 Avtor – oseba frazno 700abcdf–702abcdf, 900abcdf–

902abcdf, 903abcdf, 904abcdf 

CB= Avtor – korporacija frazno 710ab–712ab, 910ab–912ab 

CL= Zbirka frazno 225adefhiv 

CP= Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

frazno 710ce–712ce, 910ce–912ce 

GM= Splošna oznaka gradiva frazno 200b, 539b 

HE=
4
 Avtor – enotna osebna značnica  frazno 700abcdf–702abcdf, 904abcdf 

IS= Številka zvezka besedno 215h 

NM= Izdelovalec frazno 210g 

PM= Kraj izdelave frazno 210e 

PP=
5
 Kraj izida frazno 210a, 620abcd 

PU= Založnik frazno 210c 

PY=
6
 Leto izida frazno 100cd 

P2=
7
 Zaključno leto izida frazno 100d 

TI=
8
 Naslov frazno 200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 

512ae, 513ai, 514a–517a, 518ae, 

520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 

541a, 996h, 997h 

TO= Naslov originala frazno 500ahi 

SO=
9
 Naslov vira frazno 200ai 

 

                                                 
2 Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz vzajemne baze podatkov ali iz mreže 

COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa. 
3 Iskalne predpone ID= ni možno kombinirati z omejevanjem. 
4 Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki a, b d, c, f. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s 

predpono AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".  
5 Podpolja polja 620 se indeksirajo kot fraza tako, da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji je znak "/". 
6 V indeks PY= se indeksira podpolje 100d, če je koda v podpolju 100b različna od b ali j. Če je koda v 100b enaka f ali g, se 

indeksirajo tudi vsa leta med letom v 100c in letom v 100d. 
7 V indeks P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda b. 
8 Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki a b. V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. opombo 1. 
 

9 Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki a. i. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s 

SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*". 
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Dodatni indeksi – identifikacijski podatki  

predpona pomen iskanje podpolja 

AR= Številka normativnega zapisa frazno 7003–7023 

BI=
10

 Oznake zapisa besedno 

in frazno 

830a, 992bx, 993 (vsa podpolja) 

BN=
11

 ISBN frazno 010az, 996h, 997h 

CD= CODEN frazno 040a 

CX= ISSN zbirke frazno 225x 

HI= Hierarhija frazno 4611–4641 

NB=
12

 Številka v nacionalni bibliografiji frazno 020ab 

NP=
13

 Druge identifikacijske oznake besedno 

in frazno 

001e, 012a, 013az
14

, 017az, 022a, 

071a, 856g 

OI= Številka obveznega izvoda frazno 021b 

OR= Številka originalnega zapisa besedno 001x 

SC= Preklicani ISSN frazno 011myz 

SF= Neverificirani ISSN frazno 011f 

SN= ISSN pri članku frazno 011as 

SP= ISSN frazno 011ec 

SL= ISSN-L frazno 011l 

 

 

                                                 
10 Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja polja 993 pa frazno. 
11 Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna 

ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 996h oz. 997h enako "ISBN ", se 

številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira v indeks BN=, sicer pa se podpolje 996h oz. 997h indeksira v indeksa /TI in TI=.  
12 Vsebina podpolj 020a in 020b, ločenih s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno indeksirano tudi 

samostojno. 
13 Podpolja 001e, 013az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa besedno in frazno. 
14 Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna številka (10 mest 

brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. 
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PISAVE 

D.1 IZPISNA PRAVILA ZA BIBLIOGRAFSKE PODATKE 

V okviru sistema vzajemne katalogizacije vnašamo podatke v bibliografske zapise v latinici, izpis na 

tiskalnik in prikaz v COBISS/OPAC-u pa je možen tudi v cirilici ali kombinaciji latinice in cirilice. 

Način izpisa ali prikaza je odvisen od: 

 nastavitve tiskalnika (ukaz SET UP) v segmentih COBISS2 ali ikone nastavitve v COBISS/OPAC-u; 

 ustrezne transliteracije; 

 znaka L
F ali C

R
1
, ki ga vnesemo v posamezna podpolja in s katerim na nivoju podpolja označimo 

začetek izpisa v latinici ali cirilici; 

 privzete pisave za posamezna polja ali podpolja, ki se določi v parametrih za izpis; 

 vsebine podpolj: 

 0017 – Pisava katalogizacije; 

 100h – Jezik katalogizacije; 

 100i – Koda za transliteracijo; 

 100l – Pisava stvarnega naslova; 

 101a – Jezik besedila; 

 z, ki označujejo jezik pri poljih 330 – Povzetek ali izvleček, 610 – Prosto oblikovane predmetne 

oznake in pri nekaterih poljih za naslove iz bloka 5XX. 
 

V prikazih na zaslon v programski opremi COBISS2 je celotno besedilo v latinici. Pisava, ki bi jo dobili, 

če bi besedilo natisnili, je vidna iz znaka L
F ali C

R, ki se pojavi pred ustreznimi posameznimi deli besedila. 

V nadaljevanju so opisani vsi parametri, ki vplivajo na prikaz v različnih pisavah. Parametri se upoštevajo 

v enakem vrstnem redu, kot so opisani: tisti, ki so opisani prej, prevladajo nad tistimi iz naslednjih 

poglavij. 

 

 

NASTAVITVE 

Če želimo izpis v cirilici ali kombinaciji latinice in cirilice iz segmentov COBISS2, moramo z ukazom 

SET UP vključiti cirilični nabor znakov. Če je vključen le latinični nabor znakov, bo izpis na tiskalniku v 

celoti v latinici ne glede na preostale parametre. 

V spletnem COBISS/OPAC-u je možnost prikaza v cirilici predvidena za države, v katerih je uradna 

pisava (tudi) cirilica. Prikaz v cirilici dobimo z ustrezno izbiro po kliku na ikono nastavitve. 

 

                                                 
1
 V starejših zapisih obstajata še dva znaka za označitev pisave. Znak 

V
T označuje začetek besedila, ki naj bi se 

izpisalo v stari cirilici. Vendar zaenkrat programska oprema COBISS izpisov v stari cirilici ne omogoča.  

Besedilo, ki je označeno z znakom 
V

T, se izpiše v sodobni cirilici. Znak 
H

T označuje začetek besedila, ki naj bi se 

izpisalo v grški pisavi. Ta je vidna v nekaterih izpisih v formatu HTML in v spletnem COBISS/OPAC-u. Preostala 

programska oprema tako besedilo prikaže v latinici. 
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TRANSLITERACIJA COBISS 

Izpis posameznega zapisa v cirilici je možen le, če je v zapisu označeno, da so podatki primerno 

transliterirani – vneseni po transliteraciji COBISS. To pomeni, da mora zapis v podpolju 100i – Koda za 

transliteracijo vsebovati kodo "b1" – transliteracija COBISS za cirilico, podatki za izpis v cirilici pa 

morajo biti transliterirani v skladu s pravili, ki veljajo v sistemu COBISS. Če v zapisu koda "b1" manjka, 

se zapis izpiše v latinici ne glede na preostale parametre. 

Transliteracija COBISS je opisana v Dodatku C priročnikov COBISS2/Katalogizacija in 

COBISS3/Katalogizacija. 

 

 

ZNAKI ZA PREKLAPLJANJE MED PISAVAMI 

V programski opremi COBISS uporabljamo naslednja znaka za preklapljanje med pisavami: 

 L
F – znak za vklop latinice; 

 C
R – znak za vklop cirilice. 

 

Uporabljamo ju takrat, ko želimo izpis podpolja v drugi pisavi, kot je zanj privzeta ali določena s 

kodiranimi podatki, ali pa takrat, ko želimo v drugi pisavi izpisati le del podpolja. 

Če želimo izpis celotnega podpolja v drugi pisavi, ustrezen znak vnesemo na začetek podpolja. Če želimo 

pisavo spremeniti v sredini podpolja (npr. če je v okviru opombe v cirilici citiran tuji naslov, ki se mora 

izpisati v latinici), znak za preklapljanje vnesemo na mestu, kjer se mora začeti izpis v drugi pisavi. 

Pisava, ki smo jo vklopili z znakom L
F ali C

R, je vključena samo za izpis tistega podpolja, v katero smo ta 

znak vnesli. 

 

 

PRIVZETE PISAVE 

Nekateri deli zapisa se prikazujejo vedno v isti pisavi, ne glede na kodirane podatke. To so predvsem 

mednarodne standardne številke, rimske številke in elektronski naslovi, ki se vedno izpišejo v latinici. 

Če je celotno podpolje namenjeno za vnos takega podatka, se avtomatsko izpiše v latinici. Znaka za vklop 

latinice v tem primeru ni treba vnašati. Če je takšen podatek le del podpolja, ki se sicer izpiše v cirilici, je 

treba za vklop latinice uporabiti znak L
F. 

V sistemih, v katerih normativna kontrola še ni vzpostavljena, se vedno v isti pisavi izpisujejo kazalke iz 

polj 90X z določenimi vrednostmi 2. indikatorja (v cirilici za vrednosti 1 in 4, v latinici za vrednosti 0 in 

3). Zato v polja 90X ni treba vnašati znakov L
F in C

R, če je vrednost 2. indikatorja 0, 1, 3 ali 4. 

 

 

KODIRANI PODATKI V ZAPISU 

Za izpis posameznih delov zapisa v določeni pisavi se upoštevajo tudi različni kodirani podatki. Pri 

izpisovanju posameznega zapisa se najprej preveri koda za transliteracijo v podpolju 100i. Če ni ustrezne 

kode, ki pove, da so podatki ustrezno transliterirani za izpis v sistemu COBISS (koda "b1"), dobimo 

celoten izpis v latinici. Zatem se preveri jezik katalogizacije, kodiran v podpolju 100h. Za jezike, ki se 
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lahko pišejo v več pisavah (srbski jezik), veljajo namreč drugačna pravila za izpis, kot veljajo za jezike, ki 

se pišejo v eni sami pisavi. Upošteva se tudi pisava katalogizacije iz podpolja 0017, pisava stvarnega 

naslova iz podpolja 100l in še nekatera druga kodirana polja. 

Primere, v katerih tak način določanja pisav ni primeren, rešujemo z dodajanjem znakov za preklapljanje 

med pisavami neposredno v zapis. 

Izpis različnih delov zapisa je odvisen od različnih kodiranih podatkov. Podatki so, glede na algoritem, s 

katerim določamo njihov izpis, oblikovani v naslednje skupine: 

 značnice za avtorje; 

 predmetne oznake; 

 podatki v jeziku katalogizacije (brez predmetnih oznak); 

Sem štejemo podpolja, ki se načeloma vnašajo v jeziku katalogizacije. Če táko podpolje vsebuje tudi 

podatke, prepisane s predloge (npr. citirani deli opomb), in je predloga v drugi pisavi, uporabimo 

znak za preklapljanje med pisavami. 

 podatki, prepisani s predloge; 

Sem štejemo podpolja, ki vedno vsebujejo le podatke, prepisane s predloge. Za podpolja, ki se sicer 

vnašajo v jeziku katalogizacije, lahko pa vsebujejo tudi citirane podatke v pisavi predloge (npr. 

opombe), se pisava izpisa določi po pravilih za podatke v jeziku katalogizacije. Za citirane dele 

uporabimo ustrezen znak za preklapljanje med pisavami. Slednjega uporabimo tudi pri paralelnih 

podatkih v drugi pisavi, če pisave ni možno določiti na osnovi ustreznega podpolja za jezik. 

 

Razvrstitev posameznih polj in podpolj v skupine je opisana v Dodatku A – Seznam polj/podpolj. 

Polja 330 – Povzetek ali izvleček, 610 – Prosto oblikovane predmetne oznake in polja iz bloka naslovov 

5XX, ki v podpolju z vsebujejo kodo za jezik, različno od kode za jezik katalogizacije, se izpišejo v pisavi 

jezika iz tega podpolja. Če podpolja z v teh poljih ni, se izpišejo glede na razvrstitev v Dodatku A. 

 

 

Izpis zapisov, katalogiziranih v jeziku, ki se piše z eno pisavo
2
 

Če zapis v podpolju 100i – Koda za transliteracijo ne vsebuje kode "b1" – transliteracija 

COBISS za cirilico, dobimo celoten izpis v latinici. V nasprotnem primeru se preveri koda v 

podpolju 0017 – Pisava katalogizacije. Možni kodi sta: 

 "ba" – latinica 

Celoten izpis je v latinici. 

 "cc" – cirilica – makedonska 

Značnice in podatki, ki so prepisani s predloge, se izpišejo v cirilici, če podpolje 100l – 

Pisava stvarnega naslova vsebuje eno od kod za cirilico ("ca", "cb", "cc" ali "oc"). Če je v 

podpolju 100l druga koda, je izpis v latinici. 

Predmetne oznake in preostali podatki, ki so v jeziku katalogizacije, se izpišejo v cirilici. 

 

 

                                                 
2
 V sistemu COBISS je zaenkrat po tem algoritmu določen izpis zapisov, ki so katalogizirani v slovenskem, 

bosanskem, hrvaškem ali makedonskem jeziku. 
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Izpis zapisov, katalogiziranih v srbskem jeziku 

Če zapis v podpolju 100i – Koda za transliteracijo ne vsebuje kode "b1" – transliteracija 

COBISS za cirilico, dobimo celoten izpis v latinici. V nasprotnem primeru se preveri koda v 

podpolju 0017 – Pisava katalogizacije. Možne kode so: 

 "ba" – latinica 

Koda vpliva na izpis značnic in predmetnih oznak. Te se izpišejo v latinici. 

 "cb" – cirilica – srbska 

Koda vpliva na izpis značnic in predmetnih oznak. Te se izpišejo v cirilici. 

 "vv" – več pisav 

Koda vpliva na izpis značnic in predmetnih oznak. Predmetne oznake se izpišejo v cirilici. 

Značnice se odvisno od podatkov v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova in 101a – 

Jezik besedila izpišejo: 

 v cirilici, če podpolje 100l vsebuje eno od kod za cirlico ("ca", "cb", "cc" ali "oc"); 

 v cirilici, če podpolje 100l vsebuje kodo za latinico in podpolje 101a vsebuje kodo 

"scc" – srbski ali "srp" – srbski; 

 v latinici v vseh preostalih primerih. 
 

Izpis preostalih podatkov je odvisen od pisave, kodirane v podpolju 100l – Pisava stvarnega 

naslova. 

 Če podpolje 100l vsebuje eno od kod za cirilico ("ca", "cb", "cc" ali "oc"), se podatki 

izpisujejo v cirilici. 

 Za vse preostale primere je izpis latiničen. 

 

 

PRIMERI 

1.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7cc 

010 ⊔⊔ a0-14-062105-9 

100 ⊔⊔ c1994 g1 hmac ek ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

102 ⊔⊔ agbr 

105 ⊔⊔ ay fb 

200 0⊔ aOthello fWilliam Shakespeare 

210 ⊔⊔ aLondon cPenguin Books d1994 

215 ⊔⊔ a156 str. d18 sm 

225 1⊔ aPenguin Popular Classics 

300 ⊔⊔ aBeleška za avtorot: str. 6-11 

300 ⊔⊔ aL
FThe Elizabethan Theatre: C

Rstr. 11-14 

300 ⊔⊔ aL
FIntroduction: C

Rstr. 15-19 

320 ⊔⊔ aL
FNotes 

320 ⊔⊔ aL
FGlossary 

609 1⊔ aDrami, angliski 

675 ⊔⊔ a821.111-21=20 c821.111 b820 
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700 ⊔1 aShakespeare bWilliam 4070 

900 ⊔4 aŠekspir bVilijam 
 

Enota je katalogizirana v makedonskem jeziku (100h="mac"), zato veljajo izpisna pravila iz poglavja 

Izpis zapisov, katalogiziranih v jeziku, ki se piše z eno pisavo. Zapis vsebuje kodo "b1" – transliteracija 

COBISS za cirilico, pisava katalogizacije pa je "cc" – cirilica – makedonska. Zato se podatki izpišejo 

deloma v cirilici. 

 

SHAKESPEARE, William 

Othello / William Shakespeare. - London : Penguin Books, 1994. - 

156 стр. ; 18 см. - (Penguin Popular Classics) 

Белешка за авторот: стр. 6-11. - The Elizabethan Theatre: стр. 11-

14. - Introduction: стр. 15-19. - Notes. - Glossary 

ISBN 0-14-062105-9 

I. Шекспир, Вилијам в. Shakespeare, William 

a) Драми, англиски 

821.111-21=20 

 

Pred posameznimi deli izpisa so navedeni podatki, ki sprožijo vklop latinice oz. cirilice: 

 koda "ba" – latinica v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

SHAKESPEARE, William 

Othello / William Shakespeare. - London : Penguin Books, 1994 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

156 стр. ; 18 см 

 koda "ba" – latinica v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Penguin Popular Classics 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Белешка за авторот: стр. 6-11 

 znak za preklop v latinico L
F: 

The Elizabethan Theatre: 

 znak za preklop v cirilico C
R: 

стр. 11-14 

 znak za preklop v latinico L
F: 

Introduction: 

 znak za preklop v cirilico C
R: 

стр. 15-19 

 znak za preklop v latinico L
F: 

Notes 

 znak za preklop v latinico L
F: 

Glossary 
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 privzeta pisava (latinica): 

ISBN 0-14-062105-9 

 privzeta pisava (cirilica): 

Шекспир, Вилијам 

 koda "ba" – latinica v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Shakespeare, William 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Драми, англиски 

821.111-21=20 

 

2.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7cc  

010 ⊔⊔ a86-369-0197-9 

100  ⊔⊔ c1991 g1 hmac ib1 lcc 

101 0⊔ amac  

102  ⊔⊔ amkd  

105  ⊔⊔ ay fg  

200 0⊔ aPoetski tvorbi fKočo Racin gizbor i predgovor Gane Todorovski g[likovno-

grafička oprema Kosta Bojadžievski] 

210 ⊔⊔ aSkopje cMakedonska kniga cKultura cMisla cNaša kniga cDetska radost d1991 

eSkopje gNova Makedonija 

215  ⊔⊔ a181 str. d21 sm 

225 1⊔ aMakedonska kniževnost 

300 ⊔⊔ aPredizvikot na Racin: str. 5-12 

300  ⊔⊔ aPoezijata na mladiot Racin: str. 13-28 

300  ⊔⊔ aBeleški: str. 163-176 

600 10 aRacin bKočo f1908-1943 xPoezija 

675 ⊔⊔ a886.6-1 u886.6-1 b886.6-1 

700  ⊔1 aRacin bKočo 4070 

702 01 aTodorovski bGane 4130 

702 01 aBojadžievski bKosta 4410  
 

Enota je katalogizirana v makedonskem jeziku (100h="mac"), zato veljajo izpisna pravila iz poglavja 

Izpis zapisov, katalogiziranih v jeziku, ki se piše z eno pisavo. Zapis vsebuje kodo "b1" – transliteracija 

COBISS za cirilico, pisava katalogizacije in pisava stvarnega naslova je "cc" – cirilica – makedonska. 

Zato se skoraj celoten zapis izpiše v cirilici. 

 

Рацин, Кочо 

Поетски творби / Кочо Рацин ; избор и предговор Гане Тодоровски ; 

[ликовно–графичка опрема Коста Бојаџиевски]. - Скопје : Македонска 

книга : Култура : Мисла : Наша книга : Детска радост, 1991 (Скопје : 

Нова Македонија). - 181 стр. ; 21 см. – (Македонска книжевност) 

Предизвикот на Рацин: стр. 5-12. - Поезијата на младиот Рацин: стр. 

13-28. – Белешки: стр. 163-176 

ISBN 86-369-0197-9 

а) Рацин, Кочо, 1908-1943 - Поезија 

886.6-1 
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Tudi avtorja iz polj 702 se izpišeta v cirilici, npr. v kazalu bibliografije. 

Теодоровски, Гане 

Бојаџиевски, Коста 

 

Pred posameznimi deli izpisa so navedeni podatki, ki sprožijo vklop latinice ali cirilice: 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Рацин, Кочо 

Поетски творби / Кочо Рацин ; избор и предговор Гане Тодоровски 

; [ликовно–графичка опрема Коста Бојаџиевски]. - Скопје : Македонска 

книга : Култура : Мисла : Наша книга : Детска радост, 1991 (Скопје : 

Нова Македонија) 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

181 стр. ; 21 см 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Македонска книжевност 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Предизвикот на Рацин: стр. 5-12. - Поезијата на младиот Рацин: стр. 

13-28. – Белешки: стр. 163-176 

 privzeta pisava (latinica): 

ISBN 86-369-0197-9 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Рацин, Кочо, 1908-1943 – Поезија 

886.6-1 

 koda "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Теодоровски, Гане 

Бојаџиевски, Коста 

 

3.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7cc 

010 ⊔⊔ a5-02-027215-9 

100 ⊔⊔ c1989 ek hmac ib1 lca 

101 0⊔ arus aeng  

102 ⊔⊔ arus  

105 ⊔⊔ aa bz c0  

200 1⊔ aPaleolit Kavkaza i Severnoî Azii dL
F≠The ≠palaeolithic of Caucasus and 

Northern Asia f[otv. redaktor Pavel Iosifovič Boriskovskiî] 

210 ⊔⊔ aLeningrad cNauka d1989 

215 ⊔⊔ a264 str. cilustr. d27 sm 

225 1⊔ aPaleolit mira eissledovani±ja po arheologii drevnego kamennogo veka dL
F 

≠The ≠old stone age of the world eL
Fstudies in the palaeolithic cultures 

300 ⊔⊔ aTekst na rus. i angl. jazik 

320 ⊔⊔ aBibliografija: str. 244-[254] 

320 ⊔⊔ aRegistri 

510 1⊔ a≠The ≠old stone age of the world zeng  
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606 1⊔ aArheološki naodi yKavkaz zPaleolit 

606 ⊔⊔ aArheološki naodi ySeverna Azija zPaleolit 

675 ⊔⊔ a903(479)"632" u903(479)"632" c903/904 

675 ⊔⊔ u903(5-17)"632" 

702 11 aBoriskovskiî bPavel Iosifovič 4345  
 

Enota je katalogizirana v makedonskem jeziku (100h="mac"), zato veljajo izpisna pravila iz poglavja 

Izpis zapisov, katalogiziranih v jeziku, ki se piše z eno pisavo. Zapis vsebuje kodo "b1" – transliteracija 

COBISS za cirilico, pisava katalogizacije je "cc" – cirilica – makedonska, pisava stvarnega naslova je 

"ca" – cirilica – ni specificirana. Zato je osnovna pisava izpisa cirilica. 

 

ПАЛЕОЛИТ Кавказа и Северной Азии =  The palaeolithic of Caucasus 

and Northern Asia / [отв. редактор Павел Иосифивич Борисковский]. - 

Ленинград : Наука, 1989. - 264 стр. : илустр. ; 27 см. - (Палеолит 

мира : исследования по археологии древнего каменного века = The old 

stone age of the world : studies in the palaeolithic cultures) 

Текст на рус. и англ. јазик. - Библиографија: стр. 244-[254]. - 

Регистри 

ISBN 5-02-027215-9 

1. Насп. ств. насл. 2. Борисковский, Павел Иосифович 

a) Археолошки наоди - Кавказ – Палеолит б) Археолошки наоди – 

Северна Азија – Палеолит 

903(479)"632" 

 

Naslov iz polja 510 se zaradi kode za angleški jezik v podpolju z izpiše v latinici (npr. v kazalu 

bibliografije): 

The old stone age of the World 

Pred posameznimi deli izpisa so navedeni podatki, ki sprožijo vklop latinice ali cirilice: 

 kodа "ca" – cirilica – ni specificirana v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

ПАЛЕОЛИТ Кавказа и Северной Азии  

 znak za preklop v latinico 
L

F: 

The palaeolithic of Caucasus and Northern Asia 

 kodа "ca" – cirilica – ni specificirana v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

[отв. редактор павел иосифивич борисковский]. - ленинград : наука, 

1989 

 kodа "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

264 стр. : илустр. ; 27 см 

 kodа "ca" – cirilica – ni specificirana v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Палеолит мира : исследования по археологии древнего каменного века 

 znak za preklop v latinico 
L

F: 

The old stone age of the world  

 znak za preklop v latinico 
L

F: 

studies in the palaeolithic cultures 
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 kodа "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Текст на рус. и англ. јазик. - Библиографија: стр. 244-[254]. - 

Регистри 

 privzetа pisavа (latinicа): 

ISBN 5-02-027215-9 

 kodа "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Насп. ств. насл. 

 kodа "ca" – cirilica – ni specificirana v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Борисковский, Павел Иосифович 

 kodа "cc" – cirilica – makedonska v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Археолошки наоди - Кавказ – Палеолит б) Археолошки наоди – Северна 
Азија – Палеолит 

903(479)"632" 

 kodа "eng" – angleški v podpolju 510z – Jezik vzporednega naslova: 

The old stone age of the World 

 

4.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7ba  

100  ⊔⊔ c1989 hsrp lba 

101 0⊔ asrp 

102 ⊔⊔ abih brs 

105 ⊔⊔ fc  

200 0⊔ aAndrić i Krleža kao pisci detinjstva fRade Prelević 

205 ⊔⊔ a[1. izd.] 

210  ⊔⊔ aBanja Luka cGlas d1989 eBosanska Gradiška gNova štampa 

215 ⊔⊔ a119 str. d20 cm 

225 1⊔ a≠Biblioteka ≠Osvjetljenja 

300  ⊔⊔ aTiraž 1.000 

300 ⊔⊔ aBeleške uz tekst 

600 ⊔1 aAndrić bIvo f1892-1975 xKnjiževno delo xMotivi xDete i detinjstvo 

600 ⊔1 aKrleža bMiroslav f1893-1981 xKnjiževno delo xMotivi xDete i detinjstvo 

675 ⊔⊔ a886.1/.2-4 b886.1/.2-4 c821.163.4.09 vdo 4. izd. 

700 ⊔1 aPrelević bRade 4070 
 

Enota je katalogizirana v srbskem jeziku (100h="srp"), zato veljajo izpisna pravila iz poglavja Izpis 

zapisov, katalogiziranih v srbskem jeziku. Koda za pisavo katalogizacije in koda za pisavo stvarnega 

naslova sta "ba" – latinica. Zapis ne vsebuje kode za transliteracijo. Zato se celoten zapis izpiše v latinici. 

 

PRELEVIĆ, Rade 

Andrić i Krleža kao pisci detinjstva / Rade Prelević. - [1. 

izd.]. - Banja Luka : Glas, 1989 (Bosanska Gradiška : Nova štampa). 

- 119 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Osvjetljenja) 

Tiraž 1.000. - Beleške uz tekst 

a) Andrić, Ivo, 1892-1975 - Književno delo - Motivi - Dete i 

detinjstvo  b) Krleža, Miroslav, 1893-1981 - Književno delo - Motivi 

- Dete i detinjstvo 
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886.1/.2-4 

 

Isti zapis, obdelan v knjižnici, ki ima latinični in cirilični katalog: 

 

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv  

100  ⊔⊔ c1989 g1 hsrp ib1 lba 

101 0⊔ asrp 

102 ⊔⊔ abih brs 

105 ⊔⊔ fc  

200 0⊔ aAndrić i Krleža kao pisci detinjstva fRade Prelević 

205 ⊔⊔ a[1. izd.] 

210  ⊔⊔ aBanja Luka cGlas d1989 eBosanska Gradiška gNova štampa 

215 ⊔⊔ a119 str. d20 cm 

225 1⊔ aBiblioteka Osvjetljenja 

300  1⊔ aTiraž 1.000 

300 1⊔ aBeleške uz tekst 

600 ⊔1 aAndrić bIvo f1892-1975 xKnjiževno delo xMotivi xDete i detinjstvo 

600 ⊔1 aKrleža bMiroslav f1893-1981 xKnjiževno delo xMotivi xDete i detinjstvo 

675 ⊔⊔ a886.1/.2-4 b886.1/.2-4 c821.163.4.09 vdo 4. izd. 

700 ⊔1 aPrelević bRade 4070 
 

Zapis vsebuje kodo "b1" – transliteracija COBISS za cirilico, pisava katalogizacije je "vv" – več pisav, 

pisava stvarnega naslova pa "ba" – latinica. Zato se zapis izpiše deloma v cirilici. Jezik katalogizacije je 

srbski, zato se podatki, ki se pišejo v jeziku katalogizacije, izpišejo v enaki pisavi kot podatki, prepisani s 

predloge. 

 

ПРЕЛЕВИЋ, РАДЕ 

Andrić i Krleža kao pisci detinjstva / Rade Prelević. - [1. 

izd.]. - Banja Luka : Glas, 1989 (Bosanska Gradiška : Nova štampa). 

- 119 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Osvjetljenja) 

Tiraž 1.000. - Beleške uz tekst 

a) Андрић, Иво, 1892-1975 – Књижевно дело – Мотиви – Дете и 

детињство b) Крлежа, Мирослав, 1893-1981 - Књижевно дело – Мотиви – 

Дете и детињство 

886.1/.2-4 

 

Pred posameznimi deli izpisa so navedeni podatki, ki sprožijo vklop latinice ali cirilice: 

 koda za jezik "srp" – srbski v podpolju 101a – Jezik besedila: 

Прелевић, Раде 

 koda "ba" – latinica v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Andrić i Krleža kao pisci detinjstva / Rade Prelević. - [1. 

izd.]. - Banja Luka : Glas, 1989 (Bosanska Gradiška : Nova štampa). 

- 119 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Osvjetljenja) 

Tiraž 1.000. - Beleške uz tekst 

 koda "vv" – več pisav v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije : 

Андрић, Иво, 1892-1975 – Књижевно дело – Мотиви – Дете и детињство 

b) Крлежа, Мирослав, 1893-1981 – Књижевно дело – Мотиви - Дете и 
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детињство 

886.1/.2-4 

 

5.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7vv  

010 ⊔⊔ a86-09-00020-6 

100 ⊔⊔ c1986 g1 hsrp ib1 lcb 

101 1⊔ asrp ceng  

102  ⊔⊔ asrb bcs  

200 0⊔ aHamlet fViljem Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

210 ⊔⊔ aBeograd cRad d1986 

215  ⊔⊔ a169 str. d21 
L

Fcm 

225 1⊔ a≠Biblioteka ≠Dom i škola 

300 ⊔⊔ aPrevod dela: 
L

FHamlet / William Shakespeare 

300 ⊔⊔  aPredgovor / Borivoj Nedić: str. 5-[28] 

600 11 aŠekspir bVilijam f1564-1616 601 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

702 01 aNedić bBorivoj 4080 

702 01 aSimić bŽivojin 4730  

702 01 aPandurović bSima 4730  

900 ⊔3 aShakespeare bWilliam 

900 ⊔9 aŠekspir bViljem 

960 13 aShakespeare bWilliam f1564-1616 601 
 

Jezik katalogizacije je srbski, zato se podatki, ki se pišejo v jeziku katalogizacije, izpišejo v enaki pisavi 

kot podatki, prepisani s predloge. Zapis vsebuje kodo "b1" – transliteracija COBISS za cirilico, pisava 

katalogizacije je "vv" – več pisav, pisava stvarnega naslova pa "cb" – cirilica – srbska. Zato se zapis 

izpiše pretežno v cirilici. 

 

ШЕКСПИР, Вилијам 

Хамлет / Виљем Шекспир ; [предговор Боривоје Недић ; превели 

Живојин Симић и Сима Пандуровић]. – Београд : Рад, 1986. - 169 стр. 

; 21 cm. - (Библиотека Дом и школа) 

Превод дела:  Hamlet / William Shakespeare. - Предговор / Б. Недић: 

стр. 5-[28] 

ISBN 86-09-00020-6 

I. Shakespeare, William  в. Шекспир, Вилијам  II. Шекспир, Виљем  в. 

Шекспир, Вилијам  III. Shakespeare, William, 1564-1616 в. Шекспир, 

Вилијам, 1564-1616 

a) Шекспир, Вилијам, 1564-1616 

820-21 

 

Pred posameznimi deli izpisa so navedeni podatki, ki sprožijo vklop latinice ali cirilice: 

 koda za jezik "srp" – srbski v podpolju 101a – Jezik besedila: 

ШЕКСПИР, Вилијам 

 koda "cb" – cirilica – srbska v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 
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Хамлет / Виљем Шекспир ; [предговор Боривоје Недић ; превели 

Живојин Симић и Сима Пандуровић]. – Београд : Рад, 1986. - 169 стр. 

 znak za preklop v latinico 
L

F: 

сm 

 koda "cb" – cirilica – srbska v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Библиотека Дом и школa 

Превод дела 

 znak za preklop v latinico 
L

F: 

Hamlet / William Shakespeare 

 koda "cb" – cirilica – srbska v podpolju 100l – Pisava stvarnega naslova: 

Предговор / Б. Недић: стр. 5-[28]. 

 privzeta pisava (latinica): 

ISBN 86-09-00020-6 

I. Shakespeare, William 

 koda za jezik "srp" – srbski v podpolju 101a – Jezik besedila: 

в. ШЕКСПИР, Вилијам  II. Шекспир, Виљем  в. Шекспир, Вилијам 

 privzeta pisava (latinica): 

Shakespeare, William, 1564-1616 

 koda za jezik "srp" – srbski v podpolju 101a – Jezik besedila: 

ШЕКСПИР, Вилијам, 1564-1616 

 koda "vv" – več pisav v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije: 

Шекспир, Вилијам, 1564-1616 

820-21 

 

6.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7ba 

010 ⊔⊔ a86-7762-001-X 

021 ⊔⊔ asvn b200405970 

100 ⊔⊔ bd c2004 ea g1 hslv ib lcb  

101 1⊔ asrp cslv  

102 ⊔⊔ asrb bcs  

105 ⊔⊔ ay bj1  

200 0⊔ aIgra brojeva i oblika 1 ematematika za 1. razred osnovne škole iPriručnik za 

učitelje fJasna Žic, Martina Rajšp  

210 ⊔⊔ aBeograd cKlett d2004 eLjubljana gDelo 

215 ⊔⊔ a32 str. d30 cm 

300 1⊔ aCir. 

540 0⊔ aIgra brojeva i oblika 

540 0⊔ aMatematika za prvi razred osnovne škole 

610 0⊔ azačetni pouk aučni pripomočki 

675 ⊔⊔ a372.47(076.1) b3 c372.4 s51 vdo 4. izd. 

700 ⊔1 31355107 aŽic bJasna 4070  
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701 11 3982115 aRajšp bMartina 4070  

900 ⊔1 31355107 5k aŠafarič bJasna 
 

Zapis ne vsebuje kode "b1" – transliteracija COBISS za cirilico. Zato je celoten izpis v latinici. 

 

ŽIC, Jasna 

Igra brojeva i oblika 1 : matematika za 1. razred osnovne škole. 

Priručnik za učitelje / Jasna Žic, Martina Rajšp. - Beograd : Klett, 

2004 (Ljubljana : Delo). - 32 str. ; 30 cm 

Cir. 

ISBN 86-7762-001-X 

1. Rajšp, Martina 

I. Šafarič, Jasna glej Žic, Jasna 

a) začetni pouk b) učni pripomočki 

372.47(076.1) 
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D.2 NAVODILA ZA OBLIKOVANJE BIBLIOGRAFSKIH 

ZAPISOV V SISTEMIH COBISS.XX, KJER UPORABLJAJO 

IZPISE V RAZLIČNIH PISAVAH 

V avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih, v katerih se uporablja sistem COBISS in se podatki 

izpisujejo v obeh pisavah, cirilici in latinici, moramo bibliografske zapise kreirati po enotnih pravilih. Ta 

pogojujejo, da se isti zapis enkrat izpiše v cirilici ali kombinaciji cirilice in latinice, drugič pa samo v 

latinici. Izbor pisave izpisa je mogoč s pravilnimi nastavitvami programske opreme COBISS, kot je to 

opisano v Dodatku D.1 – Izpisna pravila za bibliografske podatke, poglavje Nastavitve, in ne s 

spreminjanjem podatkov v samem zapisu. 

Da bi zagotovili standardno kvaliteto bibliografskih zapisov v vzajemnih in vseh lokalnih bazah 

podatkov, moramo upoštevati enotna pravila, in sicer: 

 usklajen vnos podatkov v jeziku enote, ob uporabi nabora znakov in transliteracije COBISS ter 

enakih kod za jezik in pisavo dela; 

 vnos predpisanih podatkov v jeziku in pisavi katalogizacijskega centra, z natančno vnesenimi kodami 

za te podatke; 

 spoštovanje vseh drugih pravil za izpise v cirilici, opisanih v Dodatku D.1; 

 hkratni vnos fonetične in etimološke oblike imena v vsak zapis, če se med seboj razlikujeta. 

 

 

NAVODILA ZA VNOS NEKATERIH KARAKTERISTIČNIH 

POLJ BIBLIOGRAFSKEGA ZAPISA 

Ko začnemo kreirati nov zapis, moramo veliko pozornosti usmeriti na pravilen vnos kod v podpolja  

0017 – Pisava katalogizacije, 100h – Jezik katalogizacije, 100i – Koda za transliteracijo in 100l – Pisava 

stvarnega naslova. Kode za jezik in pisavo katalogizacijskega centra se v zapisih kot privzeta vrednost 

določijo avtomatsko. 

Če so vzporedni podatki v pisavi, ki se razlikuje od pisave glavnega stvarnega naslova, moramo na 

začetku podpolj 200d – Vzporedni stvarni naslov, 205d – Vzporedna navedba izdaje, 208d – Vzporedni 

posebni podatki o muzikalijah in 225d – Vzporedni naslov zbirke vnesti kontrolni znak za prehod na 

drugo pisavo. Enako pravilo velja tudi za polje 500 – Enotni naslov. 

Če v podpolje 510a – Vzporedni naslov ali 541a – Prevedeni naslov vnesemo naslov v pisavi, ki se 

razlikuje od pisave glavnega stvarnega naslova, moramo v podpolje 510z oz. v 541z obvezno vpisati kodo 

za jezik tega naslova. Če je v podpolje z vpisana koda "srp" – srbski (ali "scc"), želimo pa izpis v pisavi, 

ki se razlikuje od pisave glavnega stvarnega naslova, potem na začetek podpolja 510a oz. 541a vnesemo 

kontrolno oznako za pisavo. 

Če je spremno gradivo monografske publikacije (polje 421) v pisavi, ki se razlikuje od pisave glavnega 

stvarnega naslova osnovne enote, vnesemo kontrolno oznako za drugo pisavo na začetek vsakega 

vgrajenega podpolja, ki je v drugačni pisavi. Enako velja za polje 423 – Dodana, prikrita in priključena 

dela. 

Če v polja za povezovanje kataložnih enot serijskih publikacij vnesemo samo podpolje 4XXx – ISSN, bo 

program za izpise pravilno izpisal naslove povezanih kataložnih enot. Če te naslove vnesemo ročno v 

podpolja 4XXa, moramo s kontrolno oznako za pisavo označiti vsak stvarni naslov povezane publikacije, 

ki se razlikuje od pisave glavnega stvarnega naslova, kodiranega v podpolju 100l. 

Če povzetke izpisujemo v jeziku, ki ni enak jeziku drugih opomb, vnesemo v podpolje 330z kodo za jezik 

povzetka. Če je v podpolje 330z vpisana koda "srp" – srbski (ali "scc"), s kontrolno oznako za pisavo 
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določimo pisavo, v kateri želimo izpisati povzetek. 

Strukturirane predmetne oznake iz polj 600–609, ki so v jeziku katalogizacije, in tudi besedni del 

klasifikacijskih oznak iz polj 675 in 686 se izpisujejo v pisavi jezika katalogizacije, ki jo uporablja vsaka 

posamezna knjižnica. Besede in fraze, ki jih je treba izpisati v drugi pisavi, označimo s kontrolno oznako 

za pisavo. 

Da bi prosto oblikovane predmetne oznake izpisali v jeziku, ki se razlikuje od jezika katalogizacije, 

moramo v podpolje 610z vnesti kodo za jezik predmetne oznake. Če je v podpolje 610z vpisana koda 

"srp" – srbski (ali "scc"), s kontrolno oznako za pisavo določimo pisavo, v kateri želimo izpisati prosto 

oblikovane predmetne oznake. 

Številka nacionalne bibliografije in številka obveznega izvoda se vpisujeta v pisavi jezika katalogizacije. 

Če smo zapis prevzeli iz drugega sistema in je iz tega ali iz kakršnega koli drugega razloga treba številko 

ali del številke izpisati v drugi pisavi, vnesemo oznako za drugo pisavo. 

Enotno oblikovani zapisi morajo vsebovati hkrati fonetično in etimološko obliko imena, če se ti med 

seboj razlikujeta. Uporabnikom s tem omogočimo celovito iskanje po vseh zapisih ene osebe, pa tudi po 

vseh zapisih o isti osebi.  

Za osebna imena v poljih 90X (2. ind. = 0, 3) je definiran izpis v latinici, za imena v poljih 90X (2. ind. = 

1, 4) pa v cirilici. Privzeto vrednost pisave izpisa lahko spremenimo z vnosom kontrolne oznake za 

spremembo pisave. 

V knjižnicah, v katerih je jezik katalogizacije srbščina, je med prevzemanjem zapisa iz vzajemne baze 

podatkov predvidena avtomatska zamenjava osebnih značnic. Zamenjava se izvede v zapisu v lokalni 

bazi podatkov na osnovi vzporedne značnice, ki je vpisana v polja 90X (2. ind. = 0, 3, 1, 4), in razlike 

med kodami v podpolju 0017 – Pisava katalogizacije. 

Da bi bilo čim manj kasnejših popravkov v poljih 70X in 90X, priporočamo, da v katalogu v latinici za 

vzporedne značnice uporabljamo samo polja 90X (2. ind. = 0, 3), v katalogu v cirilici pa polja 90X (2. 

ind. = 1, 4). Za druge fonetične in etimološke oblike imena uporabljamo polje 90X (2. ind. = 9). 

Če zapise popravljamo samo v vzajemni bazi podatkov in pri tem spreminjamo podatke, katerih izpis je 

definiran s kodami v podpoljih 0017 in 100h, ne smemo zanemariti usklajenosti vsebine teh polj s kodami 

v omenjenih podpoljih. 

 

 

KNJIŽNE ENOTE V LATINICI 

Če je stvarni naslov dela v jeziku, katerega pisava je latinica, vnesemo v podpolje 100l – Pisava 

stvarnega naslova kodo "ba" – latinica. V podpolje 100i – Koda za transliteracijo vpisujemo v 

knjižnicah, kjer je pisava jezika katalogizacije latinica (0017="ba"), kodo "y" – ni transliteracije. V 

knjižnicah, kjer je pisava jezika katalogizacije cirilica, se uporabljata obe pisavi (0017="cb", "cc" ali 

"vv"), v podpolje 100i – Koda za transliteracijo pa vnašamo kodo "b1" – transliteracija COBISS za 

cirilico. S tem omogočimo, da se podatki v jeziku dela izpisujejo v latinici, podatki v jeziku katalogizacije 

pa v pisavi katalogizacijskega centra. 

Če v knjižnicah, kjer je jezik katalogizacije izključno v cirilici (npr. makedonski), v polje za opombe 

vnesemo citirane podatke iz bibliografske enote ali katero koli drugo besedilo, ki ga je treba izpisati v 

latinici, moramo neposredno pred to besedilo vnesti kontrolno oznako za latinico. 
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KNJIŽNE ENOTE V MODERNI CIRILICI 

Če je stvarni naslov dela v katerem od modernih jezikov s cirilico, vnesemo v podpolje 100l – Pisava 

stvarnega naslova kode: "cb" – cirilica – srbska, če je jezik stvarnega naslova srbski, "cc" – cirilica – 

makedonska, če je jezik stvarnega naslova makedonski, in "ca" – cirilica – ni specificirana za vse druge 

jezike s cirilico. V podpolje 100i – Koda za transliteracijo morajo vse knjižnice vnesti kodo "b1" – 

transliteracija COBISS za cirilico, saj ob ustrezni programski opremi s tem zagotovimo izpis podatkov v 

cirilici. 

V polja, ki jih po ISBD-ju vpisujemo v jeziku dela, vnašamo podatke z bibliografske enote na osnovi 

nabora znakov COBISS, kot je opisano v Dodatku C priročnikov COBISS2/Katalogizacija in 

COBISS3/Katalogizacija. Nabor znakov COBISS omogoča izpis v cirilici in hkratni izpis besedila v 

pisavah moderne cirilice in latinice (transliteracija COBISS). V nacionalnih knjižničnih sistemih 

COBISS, v katerih uporabljajo obe pisavi, vse knjižnice vnašajo to besedilo po pravilih za izpis v cirilici. 

Ta način vnosa temelji na transliteraciji v latinico, pri čemer so posamezne transliteracije označene z 

oznako "±" (CTRL/A). Posebej moramo paziti pri črkah Й in Ў, pri ukrajinski črki И in pri bolgarski črki 

Щ, saj se pri njih transliteracija COBISS ne ujema s transliteracijo v Dodatku III Pravilnika i priručnika 

za izradbu abecednih kataloga Eve Verone. 

Če v polja za opombe vnašamo citirane podatke iz bibliografske enote ali katero koli drugo besedilo, ki 

ga je treba izpisati v latinici, moramo neposredno pred samo besedilo vnesti kontrolno oznako za latinico. 

Tipični primer takšnega vnosa so opombe o prevodu dela iz jezika, ki kot pisavo uporablja latinico. V 

podpolje 300a po uvodni frazi za prevod dela vpišemo kontrolno oznako za latinico in šele zatem citiramo 

izvirni stvarni naslov. 

 

 

KNJIŽNE ENOTE V DRUGIH PISAVAH 

Če je stvarni naslov dela v jeziku, ki se ne zapisuje niti v latinici niti v cirilici, vnesemo v podpolje 100l – 

Pisava stvarnega naslova kodo, ki ustreza pisavi stvarnega naslova. V knjižnicah, kjer je pisava jezika 

katalogizacije latinica (0017="ba"), vpišemo v podpolje 100i – Koda za transliteracijo kodo "b" – druge 

transliteracije. V knjižnicah, kjer uporabljajo za pisavo jezika katalogizacije cirilico ali obe pisavi 

(0017="cb", "cc" ali "vv"), v podpolje 100i – Koda za transliteracijo vnesemo kodo "b1" – transliteracija 

COBISS za cirilico. S tem dosežemo, da se podatki v jeziku dela izpisujejo v latinici, podatki v jeziku 

katalogizacije pa v pisavi katalogizacijskega centra. 

V polja, ki jih po ISBD-ju vnašamo v jeziku dela, vpisujemo podatke iz bibliografske enote na podlagi 

standardne transliteracije za ta jezik v latinico. Nabor znakov COBISS za izpis v grški pisavi ni osnovan 

na transliteriranih oblikah grških črk, zato tudi ne omogoča hkratnega izpisovanja v latinici in grški 

pisavi. 

Če v knjižnicah, kjer uporabljajo za jezik katalogizacije izključno cirilico (npr. makedonsko), v polja za 

opombe vnašamo citirane podatke z bibliografske enote ali katero koli drugo besedilo, ki ga je treba 

izpisati v latinici, vnesemo pred samo besedilo kontrolno oznako za latinico. To ni potrebno v knjižnicah, 

kjer uporabljajo za jezik katalogizacije izključno latinico, in v knjižnicah, kjer je jezik katalogizacije 

srbščina (zaradi usklajenosti pisave bloka opomb s pisavo bloka glavnega opisa). 
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 7024  Koda za vrsto avtorstva 

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in 

bibliografsko enoto. 

V šifrantu za to podpolje so le šifre, ki so za serijske publikacije najbolj pomembne: 

130 grafični oblikovalec 

340 urednik 

341 član uredniškega odbora* 

342 gostujoči urednik* 

343 področni urednik* 

344 glavni urednik* 

345 odgovorni urednik* 

346 glavni in odgovorni urednik* 

347 član uredniškega sveta* 

348 predsednik uredniškega sveta* 

349 tehnični urednik* 

400 financer/sponzor 

440 ilustrator 

540 nadzornik/pogodbenik 

600 fotograf 

730 prevajalec 

901 recenzent* 

913 avtor povzetka* 

914 prevajalec povzetka* 

926 lektor* 
 

 

 

 

7029 Opombe o časovnem intervalu 

Opombe lahko vnesemo takrat, ko podatki o letih, ki jih vnesemo v podpolje 0 – Časovni 

interval, ne zadoščajo za identifikacijo obdobja. Te opombe so v pomoč bibliografom in se v 

bibliografijah ne izpisujejo. 

 

Če avtor opravlja določeno funkcijo v različnih obdobjih, podatke o tem vnesemo v eno polje 702 in v 

njem ponovimo podpolje 0. Eno polje 702 uporabimo tudi, če avtor v strnjenem časovnem obdobju 

opravlja več funkcij. V tem primeru ponovimo podpolje 4. Različne vrste avtorstva v več časovnih 

obdobjih pri enem avtorju pa zahtevajo vnos v ponovljena polja 702. 

 

 

712  IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST 

V polje vnašamo enotno značnico za korporacijo, ki ima sekundarno odgovornost za publikacijo. 

V nadaljevanju so opisana tista podpolja polja 712, ki jih v bibliografskih bazah podatkov bodisi ni, 

bodisi se tam uporabljajo drugače. Za opis preostalih podpolj gl. poglavje 710 Ime korporacije – 

primarna odgovornost. 
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7120 Časovni interval 

V podpolje vnašamo obdobje, za katero veljajo podatki v polju (gl. podpolje 7020 – Časovni 

interval). 

 
 

7124  Koda za vrsto avtorstva 

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med korporacijo, katere ime je vneseno v polje, in 

bibliografsko enoto. 

V šifrantu za to podpolje so le šifre, ki so za serijske publikacije najbolj pomembne (gl. 

podpolje 7024 – Koda za vrsto avtorstva). 

 
 

7129  Opombe o časovnem intervalu 

Opombe lahko vnesemo takrat, ko podatki o letih, ki jih vnesemo v podpolje 0 – Časovni 

interval, ne zadoščajo za identifikacijo obdobja. Te opombe so v pomoč bibliografom in se v 

bibliografijah ne izpisujejo. 

 

Če korporacija opravlja določeno funkcijo v različnih obdobjih, podatke o tem vnesemo v eno polje 712 

in v njem ponovimo podpolje 0. Eno polje 712 uporabimo tudi, če korporacija v strnjenem časovnem 

obdobju opravlja več funkcij. V tem primeru ponovimo podpolje 4. Različne vrste avtorstva v več 

časovnih obdobjih pri eni korporaciji pa zahtevajo vnos v ponovljena polja 712. 

 

 

2. AŽURIRANJE IN PREGLEDOVANJE 

V bazo podatkov za vodenje retrospektive serijskih publikacij se prijavimo tako, da v programskem 

segmentu COBISS2/Katalogizacija v ukazno vrstico vpišemo ukaz CORES. Nato za besedo Username: 

vpišemo COBISSCORES ter vnesemo svoje uporabniško ime in geslo za delo v bazi podatkov CORES. 

Zapis za serijsko publikacijo v bazi podatkov CORES.XX. poiščemo po številki ISSN (011ec) ali po 

stvarnem naslovu (200a). Dopolnimo in nato shranimo ga na enak način kot v bibliografski bazi 

podatkov.  

Če v bazi podatkov CORES.XX ni zapisa za določeno serijsko publikacijo, zapis prenesemo iz vzajemne 

bibliografske baze podatkov. To naredimo tako, da za puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo ukaz 

NEW/ISSN in številko ISSN. S tem se v bazo retrospektivnih podatkov prenesejo podatki iz vzajemne 

baze podatkov, in sicer podpolja 011ec in 200abhi. Novonastali zapis dopolnimo z manjkajočimi 

retrospektivnimi podatki in nato shranimo. 

Novih zapisov v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij ne moremo kreirati, temveč moramo 

vsak novi zapis za serijsko publikacijo najprej vnesti v bibliografsko bazo podatkov. 

 

 

3. IZPISOVANJE 

Program za pripravo osebnih bibliografij bo za izbranega avtorja poleg zapisov iz bibliografske baze 

podatkov upošteval tudi zapise v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij. 
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F.6  TIPOLOGIJA DOKUMENTOV/DEL – DEFINICIJE IN 

PRIPOROČILA 

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

Izvirni znanstveni članek je samo prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se 

raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD 

(Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptivni način 

za deskriptivna znanstvena področja. Objavljen mora biti v znanstveni reviji z recenzentskim sistemom 

sprejemanja člankov in recenziran. Recenzentski sistem mora biti razviden iz navodil avtorjem. 

Prispevki s konference, tudi če so bili objavljeni v znanstveni reviji, ne sodijo v to kategorijo, temveč se 

razvrstijo v 1.06 ali 1.08. 

1.02 Pregledni znanstveni članek 

Pregledni znanstveni članek je pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, del 

posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali 

sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate 

lastnega raziskovanja avtorja. Objavljen mora biti v znanstveni reviji z recenzentskim sistemom 

sprejemanja člankov in recenziran. Recenzentski sistem mora biti razviden iz navodil avtorjem. 

Prispevki s konference, tudi če so bili objavljeni v znanstveni reviji, ne sodijo v to kategorijo, temveč se 

razvrstijo v 1.06 ali 1.08. 

1.03 Kratki znanstveni prispevek 

Kratki znanstveni prispevek je izvirni znanstveni članek, pri katerem so nekateri elementi sheme 

IMRAD lahko izpuščeni. Na kratko povzema izsledke končanega izvirnega raziskovalnega dela ali dela, 

ki je še v teku. Sem sodijo tudi kratki pregledi (mini review) in predhodne objave, če imajo značaj 

kratkega znanstvenega prispevka. 

Prispevki s konference, tudi če so bili objavljeni v znanstveni reviji, ne sodijo v to kategorijo, temveč se 

razvrstijo v 1.06 ali 1.08. 

Kratki prispevki s konference, tudi če so bili objavljeni v znanstveni reviji, ne sodijo v to kategorijo, 

temveč se razvrstijo v 1.10 ali 1.12. 

1.04 Strokovni članek 

Strokovni članek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in 

širjenju znanja, zahtevnost besedila pa prilagojena potrebam uporabnikov in bralcev strokovne ali 

znanstvene revije, v kateri je objavljen. 

Prispevki s konference, tudi če so bili objavljeni v strokovni ali znanstveni reviji, ne sodijo v to 

kategorijo, temveč se razvrstijo v 1.07 ali 1.09. 

1.05 Poljudni članek 

Poljudni članek je članek za popularizacijo znanstvenih ali strokovnih spoznanj in družbene vloge 

raziskovalne in razvojne dejavnosti. Praviloma se poljudni članki objavljajo v splošnih revijah in 

časnikih ter drugih revijah za popularizacijo znanja. 

Prispevki s konference, tudi če so bili objavljeni v strokovni ali znanstveni reviji, ne sodijo v to 

kategorijo, temveč se razvrstijo v 1.07 ali 1.09. 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

Vabljeno predavanje mora biti razvidno iz publikacije ali programa konference ali dokazljivo s 

povabilom organizatorja konference ter ustrezati kriterijem pod 1.08.  

Vabljeno predavanje se po pomembnosti razlikuje od vseh drugih predavanj na isti konferenci. Sem 

sodijo samo uvodna/zaključna vabljena plenarna predavanja, ki so v zborniku običajno navedena v 

posebni rubriki (npr. invited lectures). Rutinski pozivi k sodelovanju na konferenci ne sodijo v to 

kategorijo. 
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1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

Vabljeno predavanje mora biti razvidno iz publikacije ali programa konference ali dokazljivo s 

povabilom organizatorja konference ter ustrezati kriterijem pod 1.09.  

Vabljeno predavanje se po pomembnosti razlikuje od vseh drugih predavanj na isti konferenci. Sem 

sodijo samo uvodna/zaključna vabljena plenarna predavanja, ki so v zborniku običajno navedena v 

posebni rubriki (npr. invited lectures). Rutinski pozivi k sodelovanju na konferenci ne sodijo v to 

kategorijo. 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (predavanje, referat, poster), v celoti objavljen v zborniku 

konference, ki je izšel kot monografija, redna ali posebna številka znanstvene revije ali na spletni strani 

konference oz. organizatorja konference. Objavljen prispevek mora biti vsaj načeloma organiziran kot 

znanstveni članek. 

Recenziranost po kriterijih za izvirne/pregledne znanstvene članke oz. samostojne znanstvene sestavke v 

monografijah se ugotavlja glede na tipologijo zbornika konference, ki je lahko samostojna monografska 

publikacija, redna ali posebna številka revije, suplement ali vir na spletu. 

Povzetki in razširjeni povzetki ali objavljene prosojnice ne sodijo v to kategorijo (glej 1.12). 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (predavanje, referat, poster), v celoti objavljen v zborniku 

konference, ki je izšel kot monografija, redna ali posebna številka strokovne (ali znanstvene) revije ali na 

spletni strani konference oz. organizatorja konference. 

Povzetki in razširjeni povzetki ali objavljene prosojnice ne sodijo v to kategorijo (glej 1.13). 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 

Vabljeno predavanje mora biti razvidno iz publikacije ali programa konference ali dokazljivo s 

povabilom organizatorja konference ter ustrezati kriterijem pod 1.12. 

Vabljeno predavanje se po pomembnosti razlikuje od vseh drugih predavanj na isti konferenci. Sem 

sodijo samo uvodna/zaključna vabljena plenarna predavanja, ki so v zborniku običajno navedena v 

posebni rubriki (npr. invited lectures). Rutinski pozivi k sodelovanju na konferenci ne sodijo v to 

kategorijo.  

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

Povzetek prispevka (predavanja, referata, posterja) na konferenci, ki je objavljen v zborniku konference 

ali v znanstveni oz. strokovni reviji ali na spletni strani konference oz. organizatorja konference.  

Sem sodijo tudi razširjeni povzetki ali objavljene prosojnice. 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

Povzetek prispevka (predavanja, referata, posterja) na konferenci, ki je objavljen v zborniku konference 

ali v znanstveni oz. strokovni reviji ali na spletni strani konference oz. organizatorja konference.  

Sem sodijo tudi razširjeni povzetki ali objavljene prosojnice. 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji se obdela kot posebna 

bibliografska enota le, če gre za t. i. uredniško publikacijo s samostojnimi prispevki posameznih avtorjev 

in ne za integralno besedilo več avtorjev, navedenih tudi na naslovnici monografije. Sem sodijo tudi 

izvirni znanstveni zemljevidi, kadar predstavljajo avtorsko prepoznaven samostojni prispevek. 

V to kategorijo ne sodijo prispevki s konferenc, ki so objavljeni v zborniku konference, v tematski ali 

posebni številki revije, ter sestavki ali poglavja v publikacijah tipa 2.04, 2.05, 2.12, 2.13 in 2.14. 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji se obdela kot posebna 

bibliografska enota le, če gre za t. i. uredniško publikacijo s samostojnimi prispevki posameznih avtorjev 

in ne za integralno besedilo več avtorjev, navedenih tudi na naslovnici monografije. Sem sodijo tudi 

strokovni zemljevidi, kadar predstavljajo avtorsko prepoznaven samostojni prispevek. 

V to kategorijo ne sodijo prispevki s konferenc, ki so objavljeni v zborniku konference, v tematski ali 

posebni številki revije, ter sestavki ali poglavja v publikacijah tipa 2.05, 2.12, 2.13 in 2.14. 



COMARC/B Dodatek F.6 

© IZUM, december 2013 Dodatek F.6 - 3 

1.18 Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ... 

Geslo – sestavek vsebuje sistematičen pregled in prikaz določene teme, problema, predmeta, besede, 

osebe ali dogodka. Sem sodijo le gesla, daljša od 200 besed. Če se obdelujejo gesla, krajša od 200 besed, 

se razvrstijo v 1.25. Kadar gre za znanstvene sestavke, ki so po obsegu primerljivi s samostojnimi 

znanstvenimi sestavki v monografijah, se lahko razvrstijo v 1.16. 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

Prispevek v znanstveni ali strokovni publikaciji (reviji, knjigi itd.), v katerem avtor ocenjuje ali dokazuje 

pravilnost/nepravilnost nekega znanstvenega ali strokovnega dela, kriterija, mnenja ali ugotovitve in/ali 

izpodbija/podpira/ocenjuje ugotovitve, dela ali mnenja drugih avtorjev. Prikaz strokovnega mnenja, 

sodbe o znanstvenem, strokovnem ali umetniškem delu, zlasti glede na njegovo kakovost. 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

Kratek sestavek pred ali za glavnim besedilom, ki govori o tem besedilu in o njegovem avtorju. 

Pozdravne besede, zahvale ipd. se ne obdelujejo. Kadar gre za uvodne ali spremne študije znanstvenega 

ali strokovnega značaja, se lahko razvrstijo v 1.16 ali 1.17. 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek 

Prispevek, v katerem avtor dokazuje pravilnost določenega kriterija, svojega mnenja ali ugotovitve in 

izpodbija ugotovitve ali mnenja drugih avtorjev. 

1.22 Intervju 

Javnosti namenjen pogovor o znanstveno ali strokovno relevantnih temah, ki je objavljen pretežno v 

obliki vprašanj in odgovorov. 

Prispevki, ki nastanejo na podlagi odgovorov na vprašanja, a niso objavljeni v obliki vprašanj in 

odgovorov, kot tudi posamezne izjave, prispevki na okroglih mizah in ankete, ne sodijo v to kategorijo. 

1.23 Umetniški sestavek 

Poezija, proza, skladbe in drugi umetniški sestavki, ki so del zaključenega opusa. 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 

1.25 Drugi sestavni deli 
 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.01 Znanstvena monografija 

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče 

obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem 

številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora 

biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem sodijo tudi 

znanstvenokritične objave izvirnikov, znanstveni prevodi s komentarjem, znanstveni slovarji in 

znanstveni zemljevidi. 

Zborniki s konferenc, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. 

(četudi v vezani obliki) ne sodijo v to kategorijo. Prav tako sem ne sodijo doktorske disertacije, ki 

naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb. O 

izjemah odloča za znanost pristojna državna institucija. 

2.02 Strokovna monografija 

Strokovna monografija je publikacija, v kateri se strokovno obravnava neki problem, vprašanje ali 

predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno 

ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora imeti vse predpisane elemente za 

pridobitev CIP in ISBN. 

Zborniki s konferenc, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. 

(četudi v vezani obliki) ne sodijo v to kategorijo. 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo 

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik je vrsta publikacije, ki je namenjena študentom kot 

predpisano učno gradivo za določeno študijsko vejo ali predmet (npr. učbenik algebre, praktikum). 
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2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo 

Učbenik za osnovne in srednje šole ter drugo preduniverzitetno izobraževanje, ki je pripravljen skladno s 

predpisanim učnim načrtom in sprejet po ustreznem postopku. 

2.05 Drugo učno gradivo 

Sistematična obdelava učne snovi po študijskem programu, ki jo avtor pripravi po svojem ali tujem 

gradivu (zapiski predavanj, zbrano gradivo, skripta), zbirka vaj in nalog za določen predmet ter drugi 

učni pripomočki (npr. zvočno gradivo, multimedijske učne enote ...). 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 

Publikacija splošnega ali strokovnega značaja, ki na pregleden način vsebuje podatke in navodila za 

določeno področje ali predmet.  

2.07 Bibliografija 

Urejen pregled objavljenih in/ali izvedenih del, ki je objavljen kot monografija. 

2.08 Doktorska disertacija 

Doktorska disertacija je delo, s katerim je avtor pridobil naslov doktor znanosti. 

2.09 Magistrsko delo 

Magistrsko delo je delo, s katerim je avtor pridobil naslov magister znanosti ali naslov magistra po 

bolonjskem študijskem programu. 

2.10 Specialistično delo 

Specialistično delo je delo, s katerim je avtor pridobil naslov specialist. 

2.11 Diplomsko delo 

Diplomsko delo je delo, s katerim je avtor pridobil veljaven strokovni naslov. 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 

Publikacija, ki prikazuje potek in rezultate (spoznanja, odkritja) znanstveno-raziskovalne ali razvojno-

raziskovalne naloge. Sem sodijo le končna oziroma zaključna poročila, ki so javno dostopna. Začasna, 

vmesna in letna poročila ter administrativna poročila financerjem se ne evidentirajo.  

2.13 Elaborat, predštudija, študija 

Poročilo o izvedeni projektni nalogi kot zaključena strokovna publikacija oz. dokumentacija, namenjena 

znanemu uporabniku, v kateri je sistematično in izčrpno obdelan neki problem ali tema, na osnovi 

relevantnih virov informacij ter podane usmeritve za reševanje problemov in predlogi za nadaljnje delo. 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 

Projekt je lahko zaključena publikacija, ki določa, kaj naj bi se naredilo in kako, oz. je skupek načrtov, 

tehničnih opisov in pregleda stroškov za kak objekt (npr. projekt ceste, stavbe v gradbeništvu in 

arhitekturi, stroja v strojništvu, informacijskega sistema, investicijski projekt v ekonomiji ipd.). 

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba 

2.16 Umetniško delo 

Poezija, proza, skladbe, filmi, slike in druga umetniška dela. 

2.17 Katalog razstave 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek 

Objava znanstvenih problemov in izsledkov na filmskem ali magnetnem traku ali na drugem 

elektronskem nosilcu informacij. Reklamni filmi, predstavitve podjetij, videoposnetki predavanj ipd. ne 

sodijo v to kategorijo. 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 

Radijska ali televizijska oddaja, ki na strokovno utemeljen način obravnava določeno vsebino. Obdelava 

se izvrši na podlagi predloženega posnetka, sicer se dogodek uvrsti v 3.11. 

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus 

Elektronska zbirka podatkov, katere znanstvena pomembnost se kaže v uporabnosti za raziskovanje 

širokega nabora aplikativnih ali teoretsko osmišljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat 

zaključene raziskave in ustrezati visokim kriterijem kakovosti, ki se jo ocenjuje na podlagi izčrpne 
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spremljajoče dokumentacije. Zbirka podatkov mora biti javno dostopna v nacionalnem ali mednarodnem 

znanstvenem podatkovnem arhivu. Zbirka podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takšni obliki, 

da omogoča ponovitev objavljenih znanstvenih ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi.  

Korpus je enovita, standardno označena in notranje strukturirana zbirka avtentičnih besedil, nastala po 

vnaprej določenih merilih in z določenim ciljem, dostopna v elektronski obliki in opremljena z orodji, ki 

omogočajo večplastno iskanje in statistično obdelavo podatkov. 

2.21 Programska oprema 

Programska oprema na računalniškem mediju, ki je javno dostopna ali izdelana za znanega naročnika in 

predstavlja avtorsko prepoznavno samostojno delo. Programska oprema za podporo informacijskim 

sistemom ali procesom, pri kateri je avtorstvo praviloma korporativno, se ne evidentira. 

2.22 Nova sorta 

Nova sorta rastlin je intelektualna lastnina. Dokazuje se z odločbo o potrditvi oziroma zavarovanju sorte, 

ki jo izda pristojni državni organ na podlagi mednarodno primerljivih rezultatov RIN (Razpoznavnost-

Izenačenost-Nespremenljivost), pridobljenih s preizkušanjem pri institucijah, priznanih na nivoju EU, in 

je vpisana v Skupni katalog sort EU. 

2.23 Patentna prijava 

Status patentne prijave ima zahteva za podelitev patenta od vložitve do podelitve in objave patenta v 

uradnem glasilu pristojnega urada za varstvo industrijske lastnine. Urad izda prijavitelju potrdilo o 

prejeti vlogi. Za isti izum sodi v bibliografijo samo ena patentna prijava. 

2.24 Patent 

Patent je zavarovan izum. Podeli se z dnevom objave patenta v uradnem glasilu pristojnega urada za 

varstvo industrijske lastnine. Patent se dokazuje z odločbo o podelitvi patenta ali z njegovo objavo na 

internetu (ESPACENET). Ko je patent podeljen, se mora zapis o patentni prijavi (2.23) brisati!  

Če je za isti izum v različnih državah podeljenih več patentov, ki so člani iste patentne družine, se lahko 

vrednoti samo en zapis (po izboru izumitelja ali prijavitelja). Vse druge je treba izločiti iz točkovanja. 

Izjema so podeljeni patenti z bistveno spremembo osnovnega izuma. 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci 

2.31 

2.32 

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci 

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci 

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci, ki so recenzirani po kriterijih za 

izvirne/pregledne znanstvene članke oz. samostojne znanstvene sestavke v monografijah. Zbornik je 

lahko samostojna monografska publikacija, redna ali posebna številka revije, suplement ali vir na spletu. 

Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno iz navedb v publikaciji ali drugače 

dokazljivo. Domača konferenca se šteje kot mednarodna, kadar je najmanj 1/3 aktivnih udeležencev iz 

tujine. Pri tem se upoštevajo udeleženci, katerih prispevki so objavljeni v zborniku. 

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

3.10 Umetniška poustvaritev 

Koncerti, gledališke in operne predstave ter druge javne izvedbe umetniških del. 

3.11 Radijski ali TV dogodek 

Sodelovanje v radijskih ali televizijskih poročilih, prikazih, razgovorih ipd. 

3.12 Razstava 

Prireditev, ki jo organizira avtor razstavljenih del ali avtor postavitve. 

3.14 Predavanje na tuji univerzi 

Predavanje na univerzi, znanstveni oz. akademski instituciji in znanstvenih združenjih izven Slovenije. 

Daljša gostovanja na tujih univerzah sodijo v biografijo. 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
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Naslov prispevka mora biti razviden iz programa konference. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 

Vabljeno predavanje mora biti dokazljivo s povabilom organizatorja konference in razvidno iz programa 

konference. To so praviloma vabljena uvodna/zaključna plenarna predavanja. 

3.25 Druga izvedena dela 

 

 

 

DODATNA POJASNILA IN NAVODILA 

Bibliografske zapise v sistemu COBISS kreirajo za to usposobljeni katalogizatorji v knjižnicah. Članki in 

drugi sestavni deli ter monografije in druga zaključena dela se obdelujejo na osnovi primarnega 

dokumenta/dela. Izvedena dela (dogodki) se evidentirajo na podlagi ustreznega dokazila o izvedenem 

delu. Če publikacija ni dostopna v knjižnici, jo mora katalogizatorju posredovati avtor. Za pravilno 

razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot po tej tipologiji so primarno odgovorni avtorji, tip 

dokumenta/dela pa lahko določi tudi ekspert za predmetno področje. 

Tip članka se ugotovi na podlagi: 

 navedbe o tipu, ki je praviloma v zaglavju članka;  

 navedbe, da revija objavlja samo članke določenih tipov, kar uredništva praviloma objavijo v 

navodilih avtorjem;  

 naziva rubrike, v kateri je objavljen članek, če je revija razdeljena na tak način.  

 

V drugih primerih katalogizator v sodelovanju z avtorjem ali ekspertom za predmetno področje opredeli 

tip dokumenta/dela v skladu z opisom tipov dokumentov/del v tej tipologiji. 

Zapisi za sestavne dele v publikacijah, ki so še v tisku (npr. zapisi za članke v revijah in zapisi za 

poglavja v monografijah), se v sistemu COBISS praviloma ne kreirajo.  

 

Izjeme 

 Članki, ki izpolnjujejo vse tri pogoje: 

 članek je sprejet v objavo;  

 na spletni strani založnika je že objavljeno celotno besedilo članka; 

 članku je dodeljen identifikator DOI. 

 

 Poglavja v monografijah, ki izpolnjujejo vse tri pogoje: 

 na spletni strani založnika je objavljeno celotno besedilo poglavja; 

 poglavju oz. monografiji je dodeljen identifikator DOI; 

 na spletni strani založnika mora biti dovolj podatkov o monografiji, da lahko katalogizator kreira 

nov zapis. 

 

Za sestavne dele, ki izpolnjujejo navedene pogoje, katalogizatorji kreirajo predhodni nepopolni zapis.  

Pred  kreiranjem predhodno nepopolnih zapisov so raziskovalci dolžni opozoriti katalogizatorje, ali gre za 

prispevek na konferenci, ki bo objavljen v reviji.  

Katalogizatorji lahko nepopolne zapise dopolnijo šele po izidu revije ali monografije, na kar jih morajo 

raziskovalci opozoriti. Tipologija ne bo verificirana, dokler zapisi ne bodo popolni. 
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Kadar je treba kreirati več zapisov, ker se enaka vsebina pojavi na več različnih medijih ali v več različnih 

publikacijah, se v točkovanju upošteva le en zapis (drugi pa se iz točkovanja izločijo). To pride v poštev 

pri monografijah, ki izidejo v tiskani in elektronski obliki; pri diplomskih delih, ki so naknadno 

objavljena (npr. naloge za Prešernovo nagrado); pri člankih, ki so (pomotoma) objavljeni v dveh številkah 

iste revije, in podobno.  

V sistemu COBISS velja: 

 da se kreira le en zapis za eno do verzij, če obstajata tiskana in elektronska verzija članka; 

 da se kreira le en zapis, če je članek objavljen v isti publikaciji v izvirniku in prevodu; 

 da se ne kreira zapisov za organiziranje dogodkov in podeljene nagrade, saj taki podatki sodijo v 

biografije.  
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Šifra Javni raziskovalni zavod 

1-002.01 Laboratorij za računalniške bioznanosti in bioinformatiko 

1-002.02 Laboratorij za spektroskopijo materialov 

1-002.03 Laboratorij za kemometrijo 

1-002.04 Laboratorij za analizno kemijo 

1-002.05 Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo 

1-002.06 Laboratorij za prehrambeno kemijo 

1-002.07 Laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo 

1-002.08 Laboratorij za organsko sintezo in kemijo zdravil 

1-002.09 Laboratorij za anorgansko kemijo in tehnologijo 

1-002.10 Laboratorij za elektrokemijo materialov 

1-002.11 Laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo 

1-002.12 Laboratorij za biotehnologijo 

1-002.13 Laboratorij za katalizo in reakcijsko inženirstvo 

1-002.14 Laboratorij za strukturo biomolekul 

1-002.15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti 

1-002.16 Center za validacijske tehnologije in analitiko 

1-002.17 Laboratorij za molekularno modeliranje 

1-003 Inštitut za novejšo zgodovino 

1-004 Inštitut za narodnostna vprašanja 

1-005 Urbanistični inštitut RS 

1-006 Gozdarski inštitut Slovenije 

1-007 Inštitut za biologijo 

1-008 Znanstvenoraziskovalni center SAZU 

1-009 Inštitut za hidravlične raziskave 

1-010 Znanstveno-raziskovalno središče RS Koper 

1-011 Zavod za gradbeništvo – ZRMK 

1-012 Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti 

1-013 Inštitut za geografijo 

1-014 Pedagoški inštitut 

1-015 Univerzitetni klinični center Maribor 

1-016 Univerzitetni klinični center Ljubljana 

1-016.01 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika 

1-016.02 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika 

1-016.03 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika  

1-016.04 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika 

1-016.05 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika 

1-016.06 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Stomatološka klinika 

1-016.07 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatovenerološka klinika 

1-016.08 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za kemijo in klinično biokemijo 

1-016.09 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 

1-016.10 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

1-016.11 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Očesna klinika 

1-016.12 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo 

1-016.13 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno 

kirurgijo 

1-016.14 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika 

1-016.15 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino 

1-017 Psihiatrična klinika Ljubljana 

 

Šifra Raziskovalna enota gospodarske družbe ali gospodarske javne službe 

2-001 Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d. d. 

2-002 Gorenje Gospodinjski aparati 

2-003 Telekom Slovenije, d. d. 
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Šifra Raziskovalna enota gospodarske družbe ali gospodarske javne službe 

2-004 Banka Slovenije 

2-005 Zdravilišče Rogaška 

2-005.01 Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, d. o. o. 

2-005.01.01 Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, d. o. o., Center za razvoj in znanstveno raziskovanje 

mineralnih vod 

2-006 TAM Razvojno tehnični inštitut 

2-007 Loška tovarna hladilnikov 

2-007.01 Loška tovarna hladilnikov, Raziskovalna enota 

2-008 Iskra Elektrozveze 

2-008.01 Iskra Elektrozveze Transmission 

2-009 Radenska 

2-009.01 Radenci, d. d. 

2-009.01.01 Radenci, d. d., Raziskovalna enota 

2-010 ITEO, d. o. o. Ljubljana 

2-011 SAVA, d. d. 

2-011.01 SAVA, d. d., Razvojno tehnološki inštitut 

2-012 Litostroj E.I. 

2-013 Iskra zaščite 

2-014 Slovenske železnice 

2-015 ZUM d. o. o., urbanizem, planiranje, projektiranje 

2-016 Industrija usnja Vrhnika, d. d. 

2-016.01 Industrija usnja Vrhnika, Raziskovalna enota 

 

Šifra Javni visokošolski zavodi 

3-100 Univerza v Ljubljani 

3-101 Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo 

3-102 Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in  televizijo 

3-102.01 Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in  televizijo, Center za 

teatrologijo in filmologijo 

3-103 Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 

3-103.01 * Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za industrijsko 

oblikovanje == glej 3-103 

3-103.02 * Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za vizualne komunikacije 

== glej 3-103 

3-104 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

3-104.01 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 

3-104.02 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo 

3-104.03 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

3-104.04 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo 

3-104.05 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

3-104.06 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo 

3-105 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo 

3-106 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

3-107 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

3-108 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 

3-108.01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko 

3-108.02 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko kemijo 

3-108.03 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko tehnologijo 

3-108.04 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo 

3-108.05 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo 

3-108.06 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za socialno farmacijo 

3-109 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

3-110 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
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3-111 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko 

3-111.01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko 

3-111.02 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in 

mehaniko 

3-112 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 

3-113 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport 

3-114 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

3-114.01 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo 

3-114.02 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo 

3-114.03 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo 

3-114.04 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo 

3-114.05 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 

3-114.06 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje 

in orientalistiko 

3-114.07 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno 

teorijo 

3-114.08 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko 

3-114.09 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti 

3-114.10 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino 

3-114.11 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 

3-114.12 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

3-114.13 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo 

3-114.14 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo 

3-114.15 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti 

3-114.16 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 

3-114.17 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije 

3-114.18 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo 

3-114.19 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajanje in tolmačenje 

3-114.20 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 

3-114.21 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko 

3-115 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta 

3-116 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta 

3-116.01 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje 

in informatiko 

3-116.02 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo 

3-116.03 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo 

3-116.04 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in 

rudarstvo 

3-116.05 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo 

3-117 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

3-118 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

3-118.01 Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

3-118.02 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

3-118.03 Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

3-119 Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta 

3-119.01 Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Oddelek Maribor 

3-120 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 

3-121 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet 

3-122 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo 

3-123 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 

3-124 Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola 

3-125 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 

3-126 Univerza v Ljubljani, Informacijsko razvojna služba 

3-127 Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 
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3-128 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko 

  

3-200 Univerza v Mariboru 

3-201 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 

3-201.01 * Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za ekonomiko == glej 3-

201.14, 3-201.15, 3-201.16 

3-201.02 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za ekonomsko politiko 

3-201.03 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za finance 

3-201.04 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za gospodarsko pravo 

3-201.05 * Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za organizacijo in 

informatiko == glej 3-201.17, 3-201.18 

3-201.06 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za kvantitativne ekonomske 

analize 

3-201.07 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za marketing 

3-201.08 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo 

in poslovanje 

3-201.09 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za politično ekonomijo 

3-201.10 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tehnologijo in 

podjetniško varstvo okolja 

3-201.11 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tuje poslovne jezike 

3-201.12 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Knjižnica 

3-201.13 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Računalniški center 

3-201.14 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo 

3-201.15 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za podjetništvo in 

ekonomiko poslovanja 

3-201.16 

 

3-201.17 

3-201.18 

 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za strateški management in 

politiko podjetja 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za e-poslovanje 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za splošni management in 

organizacijo 

3-202 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

3-202.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

avtomatiko 

3-202.02 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

robotiko 

3-202.03 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

elektroniko 

3-202.04 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

močnostno elektrotehniko 

3-202.05 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

računalništvo 

3-202.06 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

informatiko 

3-202.07 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za 

matematiko in fiziko 

3-203 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo 

3-203.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut za gradbeništvo 

3-204 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

3-204.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Inštitut za kemijske 

raziskave 

3-205 Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede 

3-206 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

3-206.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo 

3-206.02 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za konstrukterstvo in gradnjo strojev 
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3-206.03 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za energetiko in procesno strojništvo 

3-206.04 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za mehaniko 

3-206.05 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tehnologijo materialov 

3-206.06 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo 

3-206.07 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilne in konfekcijske procese 

3-207 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006) 

3-207.01 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za pedagogiko, 

psihologijo in didaktiko 

3-207.02 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za predšolsko vzgojo 

3-207.03 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za razredni pouk 

3-207.04 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za geografijo 

3-207.05 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za zgodovino 

3-207.06 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za slovanske jezike 

3-207.07 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za germanistiko 

3-207.08 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za anglistiko in 

amerikanistiko 

3-207.09 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za madžarski jezik 

3-207.10 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za matematiko 

3-207.11 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za fiziko 

3-207.12 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za biologijo 

3-207.13 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za kemijo 

3-207.14 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za proizvodno-

tehnično vzgojo  

3-207.15 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za glasbeno 

pedagogiko 

3-207.16 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za likovno 

pedagogiko 

3-207.17 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za filozofijo 

3-207.18 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Oddelek za sociologijo 

3-207.19 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31. 12. 2006), Knjižnica 

3-208 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

3-208.01 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za gospodarsko pravo 

3-208.02 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in 

primerjalno pravo 

3-208.03 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za javno pravo 

3-208.04 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za ekonomske vede 

3-208.05 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za delovno pravo 

3-208.06 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za temeljne pravne in druge vede 

3-208.07 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za mednarodno pravo in mednarodne 

odnose 

3-209 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo 

3-210 * Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola == glej 3-218 

3-211 Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor 

3-212 Univerza v Mariboru, Evropski center za etnološke, regionalne in sociološke študije 

3-213 Univerza v Mariboru, Inštitut za uporabno matematiko in teoretično fiziko 

3-214 Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede 

3-215 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 

3-215.01 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko 

3-215.02 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

3-215.03 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 

3-215.04 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek slovanske jezike in književnosti 

3-215.05 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko 

3-215.06 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 

3-215.07 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in književnosti 



Dodatek F.7 COMARC/B 

Dodatek F.7 - 8 © IZUM, december 2013 

Šifra Javni visokošolski zavodi 

3-215.08 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo 

3-215.09 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo 

3-215.10 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje 

3-215.11 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo 

3-215.12 

3-215.13 

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino 

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije 

3-215.15 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Miklošičeva knjižnica – FPNM  

3-216 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  

3-216.01 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo 

3-216.02 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk 

3-216.03 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo 

3-216.04 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno umetnost 

3-216.05 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za športno treniranje 

3-216.06 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljne pedagoške predmete 

3-217 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko 

3-217.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo 

3-217.02 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za fiziko 

3-217.03 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za kemijo 

3-217.04 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in 

računalništvo 

3-217.05 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za tehniko 

3-218 Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede 

3-219 Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko 

3-220 Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede 

3-221 Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Krško 

3-222 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta 

3-300 Univerza na Primorskem 

3-301 Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper 

3-302 Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju 

3-303 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper 

  

3-401 * Visoka policijsko varnostna šola == glej 3-214 

3-402 Fakulteta za management Koper 

3-403 Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 

3-404 GEA College 

3-404.01 GEA College – Visoka šola za podjetništvo 

3-404.02 GEA College – Znanstveno raziskovalni inštitut 

3-404.03 GEA College – Center višjih šol 

3-405 Doba 

3-405.01 Visoka poslovna šola Maribor, Doba 

3-405.02 Višja strokovna šola Maribor, Doba 

3-405.03 Doba, Vir znanja 

3-406 Visoka šola za tehnologije in sisteme 

3-407 * Visoka šola za zdravstvo Novo mesto == glej 3-418 

3-408 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 

3-409 Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana 

3-410 Šolski center Ptuj 

3-410.01 Šolski center Ptuj, Ekonomska šola 

3-410.02 Šolski center Ptuj, Strojna šola 

3-410.03 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola 

3-410.04 Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 

3-411 Visoka šola za dizajn 

3-412 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

3-412.01 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilstvo in prehrana 
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Šifra Javni visokošolski zavodi 

3-412.02 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gostinstvo in turizem 

3-413 

3-414 

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec 

Fakulteta za poslovne in upravne vede 

3-415 

3-416 

3-417 

3-418 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 

3-500 Univerza v Novi Gorici 

 

Šifra Drugi zavodi 

4-001 Akademska raziskovalna mreža Slovenije – ARNES 

4-002 Andragoški center Republike Slovenije 

4-003 Center za mednarodno sodelovanje in razvoj 

4-004 Ekonomski inštitut Pravne fakultete 

4-005 Gradbeni inštitut – ZRMK 

4-006 Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije 

4-007 Institut informacijskih znanosti, Maribor 

4-008 Institutum studiorum humanitatis 

4-009 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča  

4-010 Inštitut za ekonomska raziskovanja 

4-011 Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo 

4-012 Geološki zavod Slovenije 

4-013 Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo 

4-014 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec 

4-015 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 

4-016 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko 

4-017 Inštitut za varstvo okolja, Maribor 

4-018 Kmetijski inštitut Slovenije 

4-019 Kmetijski zavod, Maribor 

4-020 Mednarodni center za podjetja v družbeni lasti 

4-021 Muzej novejše zgodovine Slovenije 

4-022 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

4-023 Narodni muzej 

4-024 Onkološki inštitut, Ljubljana 

4-025 Pokrajinski arhiv Maribor 

4-025.01 Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor 

4-026 Slovenski etnografski muzej 

4-027 Tekstilni inštitut Maribor 

4-028 Vodnogospodarski inštitut 

4-029 Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

4-030 Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi 

4-031 Zavod sv. Stanislava 

4-032 Zavod za ribištvo 

4-033 Zavod za usposabljanje invalidne mladine 

4-034 TCL, Laboratorij za preskušanje in certificiranje 

4-035 Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko 

4-036 IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d. o. o. 

4-037 ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave 

4-038 Institut za varilstvo, d. o. o., Ljubljana 

4-039 Mirovni inštitut, Ljubljana 

4-040 Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

4-041 Inštitut za metalne konstrukcije 

4-042 Prirodoslovni muzej Slovenije 
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Šifra Drugi zavodi 

4-043 Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko 

4-044 SRC informatika, računalništvo, inženiring, d. o. o. 

4-045 Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje 

4-046 Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo 

4-047 IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 

4-048 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

4-049 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana 

4-050 Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran – Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano 

4-051 Inštitut za celulozo in papir 

4-052 Arhiv Republike Slovenije 

4-053 Narodna galerija 

4-054 Statistični urad Republike Slovenije 

4-055 Splošna bolnišnica Celje 

4-056 Uprava RS za jedrsko varnost 

4-057 Inštitut za varovanje zdravja 

4-058 Šolski center Celje 

4-058.01 Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Strojništvo 

4-058.02 Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Gradbeništvo 

4-059 IGMAT, d. d., Inštitut za gradbene materiale, Ljubljana 

4-060 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

4-060.01 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Poštni promet,  

Ekonomist 

4-060.02 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, 

Telekomunikacije 

4-061 Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj 

4-062 IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d. o. o. 

4-063 Inštitut za civilizacijo in kulturo 

4-064 Inštitut RS za socialno varstvo 

4-065 Valvasorjev raziskovalni center Krško 

4-066 Inštitut in akademija za multimedije 

4-067 Zavod za gozdove Slovenije 

4-068 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

4-068.01 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center 

4-068.02 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo 

4-068.03 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo 

4-068.04 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana 

4-068.05 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica 

4-068.06 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto 

4-068.07 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran 

4-068.08 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje 

4-068.09 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor 

4-068.10 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj 

4-069 Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d. d. 

4-070 Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo 

4-071 Šolski center Novo mesto 

4-072 Tehniški šolski center Kranj 

4-073 Študijski center za narodno spravo 

4-074 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko 

4-075 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 

4-076 Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo 

4-077 Biotehniški center Naklo 

4-078 Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije 
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4-079 

4-080 

4-081 

4-082 

4-083 

4-084 

4-085 

ESIC Kranj 

Šolski center Kranj 

Inštitut za socialno gerontologijo 

Moderna galerija Ljubljana 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj – ZRS Bistra 

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor 
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F.9 BIBLIOGRAFSKI ZAPIS ZA IZVEDENO DELO 

(DOGODEK)  

Bibliografske zapise za izvedena dela (dogodke) ustvarjamo zaradi bibliografij, predvsem bibliografij 

raziskovalcev, ki jih pripravljajo njihove matične ustanove. Za druge namene jih praviloma ne 

uporabljamo. Sam zapis za dogodek oblikujemo, kadar za določeno intelektualno ali umetniško delo ni na 

voljo njegova pojavna oblika na fizičnem mediju ali spletu. Pri oblikovanju bibliografskih zapisov za 

tovrstna dela si pomagamo z dokumenti, ki so z dogodkom povezani in so nam v času katalogizacije na 

voljo.  

V postopku katalogizacije je treba imeti v mislih, da je namen naše katalogizacije dokumentirati delo, ki 

je z dogodkom predstavljeno. Dokumenti, ki jih imamo na voljo pri katalogizaciji, so le vir informacij, ne 

pa predmet naše katalogizacije.  

S konsistentnim opisom izvedenih del (dogodkov) je omogočeno:  

 jasno ločevanje zapisov za izvedena dela od drugih zapisov;  

 iskanje zapisov za izvedena dela po osnovnih kriterijih (avtor, naslov, tema, tipologija dokumenta, 

vrsta zapisa); 

 izpisovanje zapisov v bibliografijah raziskovalcev. 

Zapise kreiramo samo za že uresničene dogodke, nikoli za napovedane dogodke. 

 

KREIRANJE ZAPISA ZA IZVEDENO DELO  

Pri kreiranju zapisa za izvedeno delo upoštevamo naslednje: 

1. Zapis mora vsebovati minimalni obseg podatkov, ki so potrebni za identifikacijo izvedenega dela 

(dogodka). 

2. Kodirani podatki so predvsem namenjeni identifikaciji zapisa in ne dela. 

3. Naslov in podatki o odgovornosti morajo čim bolj natančno identificirati izvedeno delo (dogodek) in 

njegov kontekst.  

4. Pri oblikovanju naslova in navedbe odgovornosti si lahko pomagamo z interpretacijo in ekstrakcijo 

informacij iz sekundarnih virov. 

5. Opombe so namenjene informacijam o viru podatkov in dodatnim pojasnilom o dogodku. 

6. Izvedeno delo (dogodek) nima javno dostopnega nosilca vsebine, zato v zapisu ni ne oznake gradiva 

in ne podatka o gradivu in založništvu. 

7. Če se dokumenti, povezani z izvedenim delom (dogodkom), hranijo v osebnem arhivu avtorja ali v 

arhivu ustanove, lahko opozorimo na pogoje uporabe. 

8. Vrsto avtorstva, ki povezuje delo in osebo ali korporacijo, navajamo glede na podatke v sekundarnem 

viru. 
 

Pri izbiri del, za katera oblikujemo zapise za izvedena dela, upoštevamo Tipologijo dokumentov/del za 

vodenje bibliografij v sistemu COBISS.  

V nadaljevanju so opisana polja formata COMARC/B v zapisih za izvedena dela. Pri nasvetih za 

oblikovanje podatkov v bibliografskem zapisu za izvedeno delo smo izhajali iz veljavnih 

katalogizacijskih pravil za knjižno gradivo, mednarodnih pravil za opis arhivskega gradiva ter iz 

katalogizacijske prakse, ki se že vrsto let oblikuje v sistemu COBISS ob vodenju osebnih bibliografij 

raziskovalcev. 

Zapis za izvedeno delo kreiramo v vnosni maski N (neknjižno gradivo). 
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Sekundarni viri podatkov 

Bibliografske zapise za dogodke oblikujemo na osnovi sekundarnih virov, ki napovedujejo, 

povzemajo ali komentirajo izvedeno delo, ki je predmet bibliografskega zapisa. Med 

sekundarne vire uvrščamo: programe dogodkov, vabila, radijske, televizijske, časopisne ali 

spletne napovednike, prikaze in komentarje v tiskanih ali elektronskih medijih ipd. 

 

 

0XX  Blok za identifikacijo 

V podpolje 001b – Vrsta zapisa vnesemo kodo "u" – dogodki, v podpolje 001c – Bibliografski 

nivo pa kodo "d" – izvedeno delo. V podpolje 001t – Tipologija dokumentov/del lahko vpišemo 

le tipologijo, ki se začne s številko 3. 

 

 

1XX  Blok za kodirane podatke 

V zapis za izvedeno delo (dogodek) obvezno vnašamo podatek o letu dogodka v podpolje 100c 

– Leto izida 1, saj ga potrebujemo pri razvrščanju bibliografskih enot v osebni bibliografiji. 

Podpolje 101a – Jezik besedila dodamo le v zapis za delo (dogodek), ki je bilo brez dvoma 

izvedeno ali v govorni ali peti obliki, jezik (lahko tudi več jezikov) pa je znan. 

Vnos v podpolje 102a – Država izida ali izdelave ne sodi v sklop priporočenih polj in podpolj v 

zapisu za izvedeno delo, vendar ga za namen statistike dogodkov po posameznih državah lahko 

uporabljamo za vnos kode za kraj dogodka. 

Drugih kodiranih podatkov ne vnašamo. 

 

 

2XX  Blok glavnega opisa 

Zapisi za izvedena dela vsebujejo naslov, ki ga katalogizator dodeli na osnovi dokumentov, 

povezanih z dogodkom. Namen naslova je identificirati delo in označiti kontekst dogodka, v 

katerem je delo izvedeno. Zato so naslovi jedrnati in po možnosti vključujejo:  

 temo izvedenega dela (dogodka) in vrsto dogodka, 

 osebe ali ustanove, ki so povezane z dogodkom, 

 kontekst dogodka, 

 čas in kraj dogodka. 
 

Načeloma mora biti naslov v jeziku katalogizacije. Če pa smo v njem uporabili dele besedila iz 

sekundarnega vira, je lahko tudi v jeziku sekundarnega vira.   

V podpolje 200a – Stvarni naslov vnesemo naslov izvedenega dela ali dogodka oz. besedilo, ki 

najbolje opiše njegovo vsebino. 

Če podatki v podpolju 200a niso zadostni za razumevanje konteksta izvedenega dela, lahko v 

podpolje 200e – Dodatek k naslovu vnesemo podatke o vrsti dogodka ter podatke o kraju in 

času dogodka. Številke, ki jih doda katalogizator, so arabske. 

Pri izvedenih delih podatke o odgovornosti navajamo v območju naslova in podatkov o 
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odgovornosti, tudi če smo jih pridobili iz sekundarnih virov. V podpolje 200f – Prva navedba 

odgovornosti vnesemo podatek o osebah in ustanovah, ki so primarno povezane z izvedenim 

delom, če niso navedene že v naslovu. 

Navajanje drugih podatkov o odgovornosti je odvisno od vrste izvedenega dela. Več podatkov 

o odgovornosti navajamo praviloma pri glasbenih, vizualnih ali gledaliških dogodkih, če smo 

jih zasledili v sekundarnih virih. Pri določanju zaporedja podatkov o odgovornosti si 

pomagamo z ustreznimi pravili ISBD za glasbene in avdiovizualne vire.  

Kljub temu da podatke iz polja 200 navadno oblikuje katalogizator, jih ne navajamo v oglatih 

oklepajih. V zapisih za dela, ki niso na fizičnih nosilcih, ne uporabljamo polj in podpolj, 

namenjenih podatkom o založbi, distribuciji, izdaji ali izidu gradiva, ter polj in podpolj, 

namenjenih opisu fizičnih lastnosti dela. 

V maski N je v bloku 2XX edino obvezno podpolje 200a – Stvarni naslov. 

 

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10  

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, 

Žalec, 20. januar 2012 

  (Zapis za umetniško poustvaritev. Z naslovom smo zajeli vse podatke, ki 

identificirajo dogodek: vrsto koncerta, oba izvajalca ter kraj in čas dogodka.) 

 

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10 

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. 

marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec 

gtolkala Nino Mureškič 

  (S koncertom je povezanih več oseb. Ko jih navajamo,  navedemo tudi vrsto 

njihove odgovornosti.) 

 

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.12 

100 ⊔⊔ c2004 hslv lba 

200 0⊔ a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru  

konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11.  

november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca  

decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij 

Bizjak 

  (Razstava nima kataloga. Iz programa konference smo izluščili naslov, ki vsebuje 

temo razstave, dogodek, v okviru katerega je razstava organizirana, ter kraj in čas 

dogodka.) 

 

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.11 

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

101 0⊔ aslv 

200 0⊔ aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in 

intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 

2012, od 16.30 do 17.00  

  (Zapis za radijsko oddajo, ki ni dostopna na spletu. V naslovu smo navedli naslov 

konkretnega dogodka in še druge podrobnosti radijske oddaje.) 
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001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.14  

100 ⊔⊔ c2013 hslv lba 

101 0⊔ aeng 

102 ⊔⊔ afre 

200 0⊔ aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique, 

Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer 

  (Zapis za predavanje na tuji univerzi. V polju za naslov so navedeni naslov 

predavanja ter kraj in čas dogodka.) 

 

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.15  

100 ⊔⊔ c2011 hslv lba 

101 0⊔ aeng 

200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of 

the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International 

ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot 

  (Zapis za prispevek na konferenci brez natisa. V polju za naslov so navedeni 

naslov prispevka in podatki, ki identificirajo konferenco.) 

 

 

3XX  Blok za opombe 

V opombah navajamo, po katerih virih smo oblikovali naslov in druge podatke v opisu, ter 

podajamo dodatne informacije o kontekstu dogodka, ki jih zaradi načela o jedrnatosti nismo 

navedli v polju 200. 

V polju 300 navajamo opombo o sekundarnih virih, na osnovi katerih opisujemo izvedeno delo. 

Če je rokopis za izvedeno delo, ki je predmet zapisa, na voljo pod določenimi pogoji, lahko na 

to opozorimo v opombi. 

Preostale podatke o kontekstu dogodka, ki presegajo obseg potrebnih podatkov za identifikacijo 

dela, po potrebi navajamo v ponovljenem polju 300 – Splošna opomba. Podobno v polju 323 – 

Opomba o izvajalcih navajamo še druge izvajalce umetniškega dela. 

Opombe o nagradah predvsem pri izvedbah in razstavah umetniških del vnašamo v polje 334 – 

Opomba o nagradi. 

Če naslov vsebuje splošne izraze, kot so: koncert, recital, igra ipd., lahko podrobnosti o vsebini 

dogodka vnašamo v polje 327 – Opomba o vsebini. 

 

200 0⊔ aNagovor Brigite Čanč ob odprtju 15. razstave Mineralni fosili Pohorja in razstave 

Vizija Pohorja 2013 eKnjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 22. 

maj 2013  

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu na razstavo 

  (Opomba o viru, na osnovi katerega je zapis oblikovan.)  

 

200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, 

Žalec, 20. januar 2012 

300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu 

327 10 0Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za 

dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite 

italiana / Mario Gangi 

  (Program koncerta je vpisan kot opomba o vsebini dogodka.) 
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200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of 

the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International 

ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot 

300 ⊔⊔ aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev 

300 ⊔⊔ aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v 

Mariboru z dovoljenjem avtorjev 

  (V opombi so navedeni pogoji dostopa do rokopisa, ki so ga avtorji pripravljeni 

posredovati.)  

 

200 0⊔ aNina Prešiček et Dejan Prešiček eà la suite du 13ème concours de Musique de 

Chambre, Paris, le 19 mai 2001 - Concours International d'Interprétation Pierre 

Lantier 

334 ⊔⊔ aTretja nagrada Grand Prix International 

  (Opomba o nagradi. Dopolnjeni format ISO 690 prikazuje vsebino polja 334.) 

 

 

6XX  Blok za vsebinsko analizo 

Vsebino izvedenega dela tematsko opredelimo z vrstilcem UDK, ki ga vnesemo v podpolje 

675c – Vrstilec za iskanje.  

Predmetnih oznak za izvedena dela praviloma ne dodeljujemo. Izjemoma jih lahko dodamo, ko 

obstaja zapis za tematsko podobno delo istega avtorja ali v primeru umetniške poustvaritve 

dela. Predmetne oznake vnesemo po ustaljeni praksi knjižnice v polje 610 oz. v polja 600–609.  

 

200 1⊔ aIn-vitam epraizvedba eDom španskih borcev, 13. 4.-14. 4. 2010 in Velika 

dvorana SNG Maribor, 20. 4. 2010 fUrška Pompe gzbor Carmina Slovenica 

gdirigentka Karmina Šilec  

610 0⊔ aslovenska glasba akoncerti 

675 ⊔⊔ c784 

 

200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of 

the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International 

ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot 

610 0⊔ aCOBISS.Net aSICRIS abibliografije raziskovalcev 

675 ⊔⊔ a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006 

(Vsebinska obdelava je narejena na osnovi rokopisa predavanja.) 

 

 

7XX  Blok za podatke o odgovornosti 

V zapisih za izvedena dela (dogodke) najpogosteje navedemo le avtorje s primarno 

odgovornostjo. Izjema so predvsem zapisi za umetniške poustvaritve (glasbene ali gledališke), 

kjer navedemo podatke o več vrstah odgovornosti. Pri oblikovanju podatkov o odgovornosti 

sledimo pravilom o uporabi polj 700–702 v formatu COMARC/B in izberemo čim bolj 

natančno kodo o vrsti avtorstva.  

V podpolje 70X3 – Številka normativnega zapisa vpišemo številko ustreznega normativnega 

zapisa za osebno ime. Pri raziskovalcih poskrbimo, da normativni zapis vsebuje šifro 
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raziskovalca, saj je šifra raziskovalca eden od pogojev za vodenje osebne bibliografije 

raziskovalca. V podpolje 70X4 – Koda za vrsto avtorstva vpišemo vlogo, ki jo ima oseba pri 

izvedenem delu (dogodku). Če nam sekundarni viri podatkov omogočajo, navedemo natančno 

kodo za vrsto avtorstva (npr. "545" – glasbenik ali "005" – igralec ali "721" – pevec namesto 

kode "590" – izvajalec). V podpolje 70X8 – Šifra ustanove/organizacije vnašamo kodo 

ustanove, pod okriljem katere je delo nastalo.  

V polja 71X – Ime korporacije največkrat vnašamo glasbene ali umetniške skupine, ki so 

povezane z izvedenim delom, v podpolje 71X4 – Koda za vrsto avtorstva pa vpišemo natančno 

kodo za vrsto avtorstva. 

 

200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, 

Žalec, 20. januar 2012 

700 ⊔1 323240291 aNovak bJerko 4545 

701 11 324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03 

 

200 0⊔ a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru  

konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11.  

november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca  

decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij 

Bizjak 

700 ⊔1 336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007  

701 11 34813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007  

701 11 361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007  

 

200 0⊔ aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in 

intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 

2012, od 16.30 do 17.00  

700 ⊔1 33514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08  

 

200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. 

marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec 

gtolkala Nino Mureškič 

702 01 38387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03  

702 01 314886499 aMureškič bNino 4545  

710 02 aCarmina Slovenica 4590  

 

 

PRIMERI 

1.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10 7ba  

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin, 

Žalec, 20. januar 2012 

300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu 

327 10 0Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za 

dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite 

italiana / Mario Gangi 
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675 ⊔⊔ a785.6 c785 vUDCMRF 2006 

700 ⊔1 323240291 aNovak bJerko 4545  

701 11 324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03  

Izpis po ISO 690: 

NOVAK, Jerko (glasbenik), IGNJATOVIĆ, Žarko (glasbenik). Koncert kitaristov Jerka Novaka in 

Žarka Ignjatovića : dvorana GŠ Risto Savin, Žalec, 20. januar 2012. 

2.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10  

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. 

marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec 

gtolkala Nino Mureškič 

300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu 

675 ⊔⊔ a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006 

702 01 38387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03  

702 01 314886499 aMureškič bNino 4545  

710 02 aCarmina Slovenica 4590  

970 ⊔⊔ aCarmina Slovenica (izvajalec) 

Izpis po ISO 690: 

Carmina Slovenica (izvajalec). Dostojno jest : koncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, 

Maribor, 4. marec 2012. 

3.  
 

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.12  

100 ⊔⊔ c2004 hslv lba 

200 0⊔ a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru  

konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11.  

november, in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca  

decembra 2004 favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij 

Bizjak 

300 ⊔⊔ aOpis po programu konference 

675 ⊔⊔ c02  

700 ⊔1 336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007  

701 11 34813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007  

701 11 361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007  

Izpis po ISO 690: 

EMERŠIČ, Breda (avtor razstave), KOROŠEC, Andrej (avtor razstave), BIZJAK, Marij (avtor 

razstave). 20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema : razstava v okviru konference 

COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih 

znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004. 

4.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.11  

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

101 0⊔ aslv 

200 0⊔ aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in 

intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 

2012, od 16.30 do 17.00  

675 ⊔⊔ c01 
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700 ⊔1 33514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08 

(Radijska oddaja ni dostopna na spletu.) 

Izpis po ISO 690: 

ŠUSTER, Danilo (intervjuvanec). Dr. Danilo Šuster : portretni intervju v Galeriji portretov 

znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 

2012, od 16.30 do 17.00. 

5.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.14  

100 ⊔⊔ c2013 hslv lba 

101 0⊔ aeng 

102 ⊔⊔ afre 

200 0⊔ aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique, 

Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer 

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu in po rokopisu predavanja 

675 ⊔⊔ c539.1  

700 ⊔1 33988067 aFajfer bSvjetlana 714130 4070 83-111.01 81-001.01.01  

(Zapis vsebuje tudi polje 102, ker je za ustanovo pomembna statistika dogodkov 

po posameznih državah.) 

Izpis po ISO 690: 

FAJFER, Svjetlana. Colored scalars and Higgs physics : lecture at Laboratoire de Physique, 

Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013. 

6.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.14  

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

101 0⊔ aslv 

200 0⊔ aSlovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih evabljeno predavanje na 

Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 

2012 f Mihaela Koletnik 

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu 

675 ⊔⊔ c811.163.6 

700 ⊔1 33695715 aKoletnik bMihaela 712507 4070 83-215.04 

Izpis po ISO 690: 

KOLETNIK, Mihaela. Slovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih : vabljeno 

predavanje na Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 

2012.  

7.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.15 

100 ⊔⊔ c2012 hslv lba 

101 0⊔ aeng 

200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of 

the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International 

ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot 

300 ⊔⊔ aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev 

300 ⊔⊔ aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v 

Mariboru z dovoljenjem avtorjev 

610 0⊔ aCOBISS.Net aSICRIS abibliografije raziskovalcev 

675 ⊔⊔ a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006 
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700 ⊔1 32862179 aSeljak bMarta 707817 4070 84-007  

701 11 31632611 aŠobot bPero 700875 4070 84-007  

Izpis po ISO 690: 

SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. COBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and 

development of the region for a successful integration into EU : presentation at 40th International 

ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011. 

8.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.25  

100 ⊔⊔ c2013 hslv lba 

200 1⊔ aPravno in alternativno reševanje sporov eokrogla miza na istoimenski konferenci 

v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.–24. 4. 2013, Brdo 

pri Kranju fsodelujejo Slobodan Dujić … [et al.] 

300 ⊔⊔ aOpis po povabilu 

300 ⊔⊔ aSodelujejo tudi: Krešo Puharič, Gordana Ristin, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič, 

Miha Pogačnik, Bojan Žalec, Vojko Strahovnik, Jože Dežman, Zvone Vodovnik; 

moderatorja Peter Jambrek in Barney Jordaan  

675 ⊔⊔ a001.891.32(497.4) c001.891 vUDCMRF 2006  

701 11 35710435 aDujić bSlobodan 4905 

701 01 33201379 aPuharič bKrešimir 709833 4905 

701 01 312302947 aRistin bGordana 4905  

701 01 32350691 aRupel bDimitrij 704999 4905 

701 01 32013027 aPetrič bErnest 703076 4905 

701 01 33922531 aPogačnik bMiha 713780 f1970- 4905 

701 01 34140131 aŽalec bBojan 715057 4905 83-119 

701 01 315027811 aStrahovnik bVojko f1978- 726014 4905 83-119 

701 01 3191075 aDežman bJože 735155 4905 

701 01 33071587 aVodovnik bZvone 708987 4905 

701 01 31729635 aJambrek bPeter 701327 4905 

701 01 3234303843 aJordaan bBarney 4905 

901 01 33201379 aPuharič bKrešo 709833 

(Iz razpoložljivih virov ni jasno, v katerem jeziku so razpravljali udeleženci 

okrogle mize. Zato v zapisu ni polja 101.) 

Izpis po ISO 690: 

DUJIĆ, Slobodan (diskutant), PUHARIČ, Krešimir (diskutant), RISTIN, Gordana (diskutant), 

RUPEL, Dimitrij (diskutant), PETRIČ, Ernest (diskutant), POGAČNIK, Miha (diskutant), ŽALEC, 

Bojan (diskutant), STRAHOVNIK, Vojko (diskutant), DEŽMAN, Jože (diskutant), VODOVNIK, 

Zvone (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), JORDAAN, Barney (diskutant). Pravno in 

alternativno reševanje sporov : okrogla miza na istoimenski konferenci v organizaciji Evropske 

pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.-24. 4. 2013, Brdo pri Kranju. 

9.  

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.16  

100 ⊔⊔ c2013 hslv lba 

101 0⊔ aeng 

200 0⊔ aLiquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles 

eguest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-

Continental Advanced Materials for Photonics Summer School, University of 

Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013f Samo Kralj 

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu 

675 ⊔⊔ c532 
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700 ⊔1 33004515 aKralj bSamo 708612 4070 83-217.02 

Izpis po ISO 690: 

KRALJ, Samo. Liquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles : 

guest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-Continental 

Advanced Materials for Photonics Summer School, University of Cambridge, United Kingdom, July 

2, 2013 
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Vrstilec UDK Pomen vrstilca UDK za iskanje 

614.84 Požari. Protipožarna zaščita. Gasilstvo 

614.88 Prva pomoč. Reševalna služba. Rdeči križ 

615 Farmacija. Farmakologija 

615.2 Zdravila glede na njihov glavni učinek 

615.3 Zdravila glede na njihov izvor 

615.32 Snovi naravnega izvora in njihove mešanice 

615.4 Farmacevtski preparati. Medicinski materiali in oprema 

615.8 Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Nemedicinske metode zdravljenja. Alternativna 

medicina 

615.82/.84 Medicinska rehabilitacija. Fizioterapija. Radioterapija. Masaža 

615.851 Psihoterapija 

615.89 Ljudska medicina. Domača zdravila 

615.9 Splošna toksikologija. Strupi in zastrupitve (intoksikacije) 

616 Patologija. Klinična medicina 

616-001 Poškodbe. Rane 

616-002 Vnetje. Hiperemija. Sluznična kongestija 

616-006 Tumorji. Neoplazme. Onkologija 

616-053.2 Pediatrija. Bolezni otrok  

616-053.9 Geriatrija. Bolezni starejših ljudi 

616-057 Medicina dela. Poklicne bolezni 

616-058 Socialna incidenca bolezni. Bolezni glede na socialni status. Socialna medicina 

616-07 Semiologija. Simptomatologija. Diagnostika 

616-083 Zdravstvena nega. Nega bolnika. Higiena bolnika 

616-083.98 Urgentna medicina 

616-084 Profilaksa. Ukrepi javnega zdravstva. Preventivna medicina 

616-089 Kirurško zdravljenje. Operativne tehnike. Kirurgija 

616-092 Patološka fiziologija. Procesi, načini razvoja bolezni. Patogeneza 

616-097 Antigeni. Protitelesa. Imunologija 

616.1 Bolezni krvnega obtoka in krvnih žil. Kardiovaskularne bolezni. Hematologija 

616.1/.4 Interna medicina 

616.2 Bolezni dihal 

616.21 Otorinolaringologija 

616.3 Bolezni prebavil. Gastroenterologija 

616.31 Stomatologija. Ustna votlina. Bolezni ust in zob 

616.379 Langerhansovi otočki. Sladkorna bolezen 

616.4 Bolezni limfnega sistema, hematopoetskih organov, endokrinih žlez  

616.5 Koža. Klinična dermatologija. Kožne bolezni 

616.6 Patologija urogenitalnega sistema. Bolezni sečil in spolnih organov. Urologija 

616.7 Patologija lokomotoričnih organov. Skelet in lokomotorični sistem 

616.8 Nevrologija. Nevropatologija. Živčevje 

616.89 Psihiatrija. Psihopatologija. Duševne motnje. Duševne bolezni. Vedenjske in čustvene motnje 

616.9 Infekcijske bolezni. AIDS. Venerologija 

617 Kirurgija 

617.3 Ortopedija 

617.7 Oftalmologija. Očesne bolezni 

618 Ginekologija. Porodništvo - ČRTANO/ GLEJ: 618.1 ali 618.2/.7 

618.1 Ginekologija. Patologija ženskih spolnih organov 

618.2/.7 Porodništvo. Nosečnost. Poporodna doba 

62 Inženirstvo. Tehnologija na splošno 

62-5 Obratovanje in regulacija strojev in procesov 

620.1/.2 Preiskava materiala. Napake v materialu. Zaščita materiala. Nauk o materialih 

620.3 Nanotehnologija 

620.9 Energetika na splošno 

620.92/.98 Alternativni viri energije 

621 Strojništvo 

621.039 Jedrska tehnika. Atomska industrija 

621.039.58 Problemi varnosti pri jedrskih fisijskih reaktorjih 

621.039.7 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

621.1 Proizvodnja in izkoriščanje vodne pare. Parni pogonski stroji 

621.22 Hidravlična energija. Hidravlični stroji 
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Vrstilec UDK Pomen vrstilca UDK za iskanje 

621.3 Elektrotehnika 

621.31 Elektroenergetika 

621.311 Elektrarne. Električna omrežja. Elektrifikacija 

621.313/.314 Električni stroji. Pretvarjanje električne energije. Transformatorji. Usmerniki 

621.317 Električna merjenja 

621.35/.36 Elektrokemijska tehnika. Termoelektrotehnika 

621.38 Elektronika. Rentgenska tehnika 

621.39 Telekomunikacijska tehnika 

621.396/.398 Radiotehnika. TV tehnika. Video tehnika 

621.4 Toplotni pogonski stroji (razen parnih) 

621.5/.6 Pnevmatski stroji. Hladilna tehnika. Kompresorji. Postopki s plini. Skladiščenje in distribucija 

621.7+621.9 Obdelava materiala 

621.7 Obdelava z deformacijo. Obdelava brez odrezovanja. Toplotna obdelava 

621.74 Livarstvo 

621.791 Varilstvo 

621.798 Pakiranje. Oprema in stroji za pakiranje 

621.8 Strojni elementi. Dvigala. Mazanje 

621.9 Obdelava z odrezovanjem. Obdelava pločevine. Globoki vlek 

622 Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarska dela 

622.3 Rudarstvo (posamezne panoge, npr.: pridobivanje nafte, premogovniki ...) 

622.7 Bogatenje mineralnih surovin 

622.8 Jamske nesreče. Nevarnost v jami 

623 Vojna tehnika 

624+69 Gradbena tehnika. Gradbeništvo - ČRTANO 

624 Gradbena tehnika. Gradbeništvo 

  Gradbena dela GLEJ: 69 

  Gradbeni materiali GLEJ: 691 

  Gradbeni deli GLEJ: 692 

624.04 Gradbena statika 

624.07 Gradbene konstrukcije 

625 Tehnika kopenskih prometnih poti. Gradnja železnic, cest in poti 

625.1 Železniške proge, gradnja 

625.7/.8 Ceste, gradnja 

626/627 Hidrotehnika 

628 Sanitarna tehnika. Zdravstvena tehnika. Voda. Sanitarne naprave. Svetlobna tehnika 

628.1 Oskrba z vodo. Priprava vode. Uporaba vode 

628.3 Odpadne vode 

628.4 Komunalna higiena 

628.5 Industrijska higiena. Tehnična zaščita 

629 Tehnika vozil 

629.3 Tehnika kopenskih vozil (razen tirnih) 

629.4 Tehnika tirnih vozil 

629.5 Tehnika vodnih plovil 

629.7 Tehnika zračnih vozil. Astronavtika. Vesoljska tehnika 

63 Kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije 

630 Gozdarstvo 

630*1 Okoljski dejavniki. Biologija gozda 

630*2 Gojenje gozdov 

630*3 Študij dela v gozdarstvu. Sečnja in prevoz lesa. Gozdarsko inženirstvo 

630*4 Poškodbe in varstvo gozdov 

630*5 Dendrometrija. Prirastek, rast in struktura sestojev 

630*6 Urejanje gozdov. Ekonomika gozdarskega poslovanja 

630*7 Trženje gozdnih proizvodov. Ekonomika gozdnega transporta in lesne industrije 

630*8 Gozdni proizvodi in njihova uporaba 

630*9 Gozdovi in gozdarstvo z nacionalnega vidika. Gozdarska politika. Družbenoekonomski vidik 

gozdarstva 

631 Kmetijstvo  

631.147 Ekološko in organsko kmetijstvo. Ekološke kmetije 

631.4 Pedologija. Raziskovanje tal 

631.5 Kmetijska dela 
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72(1/9) Arhitektura glede na krajevno razvrstitev 

725 Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura 

726 Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe 

727 Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene 

728 Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe 

728.8 Velike stanovanjske zgradbe. Gradovi. Graščine. Dvorci 

728.81 Gradovi. Graščine. Dvorci - ČRTANO/ GLEJ: 728.8 

73/76 Upodabljajoče umetnosti 

73/76(083.824) Razstavni katalogi upodabljajočih umetnosti 

73 Likovna umetnost (kiparstvo in umetna obrt) 

730 Skulpture splošno. Kiparstvo 

730.03 Obdobja in faze v kiparstvu 

730.071 Kiparji 

730(1/9) Kiparstvo glede na krajevno razvrstitev 

737 Numizmatika 

74 Risanje. Oblikovanje. Uporabna umetnost 

741.5 Karikature. Satirične in humoristične risbe 

744 Linearno in geometrično risanje. Tehnično risanje 

745/749 Industrijska in domača umetnost in obrt. Uporabna umetnost 

745/749(083.824) Razstavni katalogi uporabne umetnosti 

746 Ročna dela. Umetniško pletenje, kvačkanje, vezenje 

747 Notranja oprema 

75 Slikarstvo 

75.03 Obdobja in faze v slikarstvu. Slikarske šole, stili, vplivi 

75.071 Slikarji. Grafiki 

75(1/9) Slikarstvo glede na krajevno razvrstitev 

76 Grafična umetnost. Grafika 

766 Uporabna grafična umetnost. Komercialna grafika 

77 Fotografija in podobni postopki 

77-051 Fotografi 

77.02 Fotografski postopki 

77.03/.08 Vrste fotografiranja in fotografij 

77.04 Umetniška fotografija. Fotografije glede na motiv 

77.04(083.824) Razstavni katalogi umetniške fotografije 

77.071 Fotografi - ČRTANO/ GLEJ: 77-051 

778 Posebne fotografske tehnike. Reprografija. Mikrografija. Projekcija 

778.5 Kinematografija. Filmska fotografija 

78 Glasba 

78:37 Glasbena vzgoja. Glasba (učbeniki) 

78.01 Filozofija glasbe 

78.03 Obdobja in razvojne stopnje v zgodovini glasbe. Šole, slogi in vplivi 

78.07 Poklici in dejavnosti v glasbi 

78.08 Glasbene oblike 

78(1/9) Glasba glede na krajevno razvrstitev 

78(497.4) Slovenska glasba 

780.6/.7 Glasbila. Glasbeni inštrumenti. Glasbeni pripomočki 

780.8 Glasba za posamezne inštrumente 

781 Teorije glasbe 

782/785 Glasbene zvrsti - ČRTANO/ GLEJ: 782 ali 783 ali 784 ali 784.9 ali 785 

782 Odrska glasba. Opera 

783 Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba 

784 Vokalna glasba 

784.4 Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke 

784.6   Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi 

784.66 Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. - ČRTANO/ GLEJ: 784.6 

784.9 Vokalna tehnika. Pouk petja. Solfeggio 

785 Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz 

786/789 Glasba za posamezne inštrumente - ČRTANO/ GLEJ: 780.8 

  Glasbeni inštrumenti GLEJ: 780.6/.7 

791 Kinematografija. Film 
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791(1/9) Film glede na krajevno razvrstitev 

791(497.4) Slovenski film 

791.2 Filmske zvrsti, žanri. Filmski motivi 

791.228 Animacija. Risanke (animirani filmi) 

791.229.2 Dokumentarni filmi 

791.3 Filmska estetika, teorija in kritika 

791.6 Film kot industrija. Filmska produkcija. Režija. Igra 

791.7/.8 Javna igrišča, zabavišča, cirkusi in druge predstave za zabavo 

792 Gledališče. Gledališke predstave 

792.02/.09 Gledališki umetniki. Gledališka tehnika - ČRTANO/ GLEJ: 792.02 ali 792.07 

792.02 Gledališka tehnika. Režija. Igra. Vloge 

792.07 Poklici in dejavnosti v zvezi z gledališčem 

792.2/.9 Gledališke zvrsti 

792(1/9) Gledališče glede na krajevno razvrstitev 

792(497.4) Slovensko gledališče 

793/794 Družabne zabave. Ples. Igre s kartami. Namizne igre - ČRTANO/ GLEJ: 793.2/.8 ali 794.1/.9 

793.2/.8 Družabna zabava in razvedrilo. Umetnost giba. Ples. Družabne igre 

794.1/.9 Namizne igre. Šah. Igre s kartami. Igre na srečo 

796/799 Šport. Športne igre 

796.01 Šport, teorija. Metodologija. Trening. Etika. Estetika. Kineziologija 

796.02/.09 Tehnična vprašanja športa. Športna gibanja. Taktika. Pravila. Tekmovanja 

796.07 Načini športnega udejstvovanja. Športniki 

796.1/.2 Igre in rekreacija na prostem. Otroške igre 

796.3 Igre z žogo 

796.4 Gimnastika. Akrobatika. Atletika 

796.5 Popotništvo. Hoja. Pohodništvo. Pešačenje. Korakanje. Gorništvo. Taborjenje 

796.6/.7 Športi na kolesih. Kolesarjenje. Kotalkanje. Avtomobilizem. Motociklizem 

796.8 Borilni športi. Samoobrambni športi. Težka atletika. Preizkusi moči 

796.9 Zimski športi. Igre na ledu. Smučanje. Sankanje 

797 Vodni športi. Športi v zraku 

798/799 Konjeništvo. Lov. Ribolov. Strelstvo - ČRTANO/ GLEJ: 798 ali 799 

798 Jahanje in vožnja s konji. Jahalni šport in športi z drugimi živalmi 

799 Ribolov. Lov. Streljanje 

80 Filologija (splošno) - ČRTANO 

801.6 Prozodija: meter, ritem, rima in teorija verza 

801.7 Pomožne vede in filologija. Hermenevtika. Tekstna kritika 

801.73 Hermenevtika. Tekstna kritika, interpretacija, razlaga. Ocena. Eksegeza - ČRTANO/ GLEJ: 

801.7 

808 Govorništvo. Učinkovita raba jezika. Kreativno pisanje 

81 Jezikoslovje in jeziki 

81:1 Filozofija jezika - ČRTANO 

81-11 Jezikoslovne šole in smeri 

81'1 Splošno jezikoslovje 

81'22 Splošna teorija znamenj v razmerju do jezikoslovja. Znamenjeslovje. Semiotika 

81'23 Duševnostno jezikoslovje [psiholingvistika]. Psihologija jezika 

81'24 Praktično znanje jezikov 

  Učbeniki GLEJ pod posameznimi jeziki 

81'25 Teorija prevajanja. Prevajanje  

81'27 Družbenostno jezikoslovje. Raba jezika 

81'28 Narečjeslovje. Zemljepisno jezikoslovje. Področno jezikoslovje 

81'32 Matematično jezikoslovje 

81'33 Uporabno jezikoslovje 

81'34 Glasoslovje. Fonologija 

81'36 Slovnica  

81'373 Besedoslovje. Etimologija. Besedotvorje 

81'374 Slovaropisje. Leksikografija. Slovarji: sestava in vsebina 

81'38 Stilistika 

81'42 Besediloslovje. Razčlemba besedovanja 

811 Jeziki 

811.1 Indoevropski jeziki, razen orientalskih 
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  Orientalski indoevropski jeziki GLEJ: 811.2/.3 

811.11 Germanski jeziki  

811.111 Angleščina  

811.111(075) Angleščina (učbeniki) 

811.112.2 Nemščina  

811.112.2(075) Nemščina (učbeniki) 

811.124 Latinščina (klasična in moderna) 

811.13 Romanski jeziki 

811.131.1 Italijanščina  

811.131.1(075) Italijanščina (učbeniki) 

811.133.1 Francoščina  

811.133.1(075) Francoščina (učbeniki) 

811.134.2 Španščina  

811.134.2(075) Španščina (učbeniki) 

811.14 Grščina (klasična in moderna)  

811.124+811.14 Klasični jeziki  

811.16/.17 Slovanski jeziki. Baltski jeziki  

811.161 Ruščina. Drugi vzhodnoslovanski jeziki  

811.161.1(075) Ruščina (učbeniki) 

811.162 Zahodnoslovanski jeziki  

811.163 Južnoslovanski jeziki  

811.163.4 Srbščina. Hrvaščina  

811.163.4(075) Srbščina (učbeniki). Hrvaščina (učbeniki) 

811.163.41/.42 Srbohrvaščina - ČRTANO/ GLEJ: 811.163.4 

811.163.6 Slovenščina  

811.163.6(075) Slovenščina (učbeniki) 

811.2/.3 Ostali indoevropski jeziki. Mrtvi jeziki 

811.21/.41 Drugi indoevropski jeziki. Orientalski jeziki. Hamitski jeziki - ČRTANO/ GLEJ: 811.2/.3 ali 

811.4 

811.4 Afro-azijski jeziki (hebrejščina, arabščina). Jeziki podsaharske Afrike 

811.51/.71 Azijski jeziki. Finščina. Madžarščina  

811.8 Indijanski jeziki  

811.9 Umetni jeziki  

82 Književnost 

82:111.852 Literarna estetika. Literarni okus  

82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika. Literarna veda 

82.02 Literarne šole, smeri, tokovi in gibanja  

82.09 Literarna kritika. Literarne študije 

821 Književnosti posameznih jezikov 

821.0 Svetovna književnost (študije)  

821.09 Svetovna književnost (študije) - ČRTANO/ GLEJ: 821.0  

821.1/.8 Književnost posameznih narodov  

821.1 Germanske književnosti - ČRTANO/ GLEJ: 821.11 

821.1.09 Germanske književnosti (študije) - ČRTANO/ GLEJ: 821.11 

821.11 Germanske književnosti 

821.11.09 Germanske književnosti (študije)  

821.111 Angleška književnost  

821.111.09 Angleška književnost (študije)  

821.111(73) Ameriška književnost  

821.111(73).09 Ameriška književnost (študije)  

821.111(...) Ostale angleške književnosti dežel Commonwealtha, Kanade, Avstralije (vključno študije) 

821.112.2 Nemška književnost (vključno avstrijska, švicarska, jidiš)  

821.112.2.09 Nemška književnost (študije)  

821.124   Latinska književnost (vključno študije) 

821.124+821.14 Klasične književnosti (vključno študije)  

821.124.09 Latinska književnost (študije) - ČRTANO/ GLEJ: 821.124 

821.13 Romanske književnosti (vključno študije) 

821.131.1 Italijanska književnost 

821.131.1.09 Italijanska književnost (študije)  

821.133.1 Francoska književnost  
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821.133.1.09 Francoska književnost (študije) 

821.134.2 Španska književnost  

821.134.2.09 Španska književnost (študije)  

821.134(7/8) Latinskoameriške književnosti  

821.134(7/8).09 Latinskoameriške književnosti (študije)  

821.14 Grška književnost (vključno študije)  

821.14.09 Grška književnost (študije) - ČRTANO/ GLEJ: 821.14 

821.16/.17 Slovanske književnosti. Baltske književnosti  

821.16.09 Slovanske književnosti (študije)  

821.161.1 Ruska književnost  

821.161.1.09 Ruska književnost (študije)  

821.162.1 Poljska književnost (vključno študije)  

821.162.3/.4 Češka književnost. Slovaška književnost - ČRTANO/ GLEJ: 821.162.3 ali 821.162.4 

821.162.3 Češka književnost (vključno študije)  

821.162.4 Slovaška književnost (vključno študije)  

821.163 Južnoslovanske književnosti (vključno študije)  

821.163.4 Srbska in hrvaška književnost - ČRTANO/ GLEJ: 821.163.41 ali 821.163.42 

821.163.4.09 Srbska in hrvaška književnost (študije) - ČRTANO/ GLEJ: 821.163.41 ali 821.163.42 

821.163.41 Srbska književnost (vključno študije) 

821.163.42 Hrvaška književnost (vključno študije)  

821.163.4(497.6) Srbska in hrvaška književnost v BiH (vključno študije) 

821.163.6 Slovenska književnost  

821.163.6(075) Slovenska književnost (čitanke, učbeniki) 

821.163.6.09 Slovenska književnost (študije) 

821.163.6-93 Slovenska mladinska književnost (vključno študije) 

821.2/.3 Orientalske književnosti (vključno študije)  

821.21/.41 Orientalske književnosti. Semitske književnosti (vključno študije) - ČRTANO/ GLEJ: 821.2/.3 

ali 821.4  

821.4 Afro-azijske književnosti (hebrejska, arabska). Književnosti podsaharske Afrike (vključno 

študije)  

821.51/.71 Uralo-altajske književnosti. Azijske književnosti (vključno študije)  

821.511.141 Madžarska književnost (vključno študije)  

821.81/.87 Indijanske književnosti (vključno študije)  

902/904 Arheologija - ČRTANO 

902 Arheologija. Arheološke metode in tehnike 

903/904 Prazgodovina. Kulturni ostanki zgodovinskih dob 

908 Preučevanje področij. Preučevanje krajev. Domoznanstvo 

908(4) Domoznanstvo evropskih držav 

908(497.4) Domoznanstvo Slovenije 

908(497.4A/Ž) Domoznanstvo posameznih krajev v Sloveniji 

908(5/9) Domoznanstvo neevropskih držav 

91 Geografija. Raziskovanje Zemlje in posameznih držav. Potovanja 

910.1 Geografija kot znanost. Metodologija 

910.4 Potovanja. Odprave 

911 Splošna geografija. Znanost o geografskih faktorjih (sistematska geografija). Teoretična 

geografija. Fizična geografija. Družbena geografija 

912 Neliterarni, netekstovni prikazi regije. Zemljevidi. Atlasi. Globusi 

913 Regionalna geografija 

913(4) Geografija evropskih držav 

913(497.4) Geografija Slovenije 

913(497.4A/Ž) Geografija posameznih krajev v Sloveniji 

913(5/9) Geografija neevropskih držav 

929 Biografske in sorodne študije. Osebne biografije in skupinske biografije 

929(=163.6) Osebne in skupinske biografije Slovencev 

929.5 Genealogija 

929.6/.9 Heraldika. Častni naslovi. Odlikovanja. Zastave 

93/94 Zgodovina 

930 Zgodovinska znanost. Zgodovinopisje. Filozofija zgodovine 

930.2 Metodologija zgodovine. Pomožne zgodovinske vede. Diplomatika. Epigrafika 

930.25 Arhivistika. Arhivi 
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930.85 Zgodovina civilizacije. Kulturna zgodovina 

930.85(497.4) Kulturna zgodovina Slovenije 

94(100) Svetovna zgodovina 

94(100)"…/04" Splošna antična zgodovina. Zgodovina antičnih ljudstev 

94(100)"…/05" Svetovna zgodovina, stari vek - ČRTANO/ GLEJ: 94(100)".../04" 

94(100)"04/18" Splošna srednjeveška in novoveška zgodovina 

94(100)"05/..." Svetovna zgodovina, srednji in novi vek - ČRTANO/ GLEJ: 94(100)"04/18" ali 

94(100)"19/20" 

94(100)"19/20" Splošna zgodovina 20. in 21. stoletja 

94(100)"1914/ 

1918" 

Prva svetovna vojna 

94(100)"1939/ 

1945" 

Druga svetovna vojna 

94(3) Zgodovina antičnega sveta 

94(37) Zgodovina antičnega Rima 

94(38) Zgodovina antične Grčije 

94(4) Zgodovina Evrope 

94(4)"0375/1492" Zgodovina Evrope v srednjem veku 

94(4)"1492/1914" Zgodovina Evrope v novem veku 

94(4)"19/20" Zgodovina Evrope v 20. in 21. stoletju 

94(41/49) Zgodovina posameznih evropskih držav 

94(497.1) Zgodovina Jugoslavije (do 1991) 

94(497.4) Zgodovina Slovenije 

94(497.4A/Ž) Zgodovina posameznih krajev v Sloveniji 

94(5/9) Zgodovina neevropskih držav 
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H  KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4) 

Globalni šifrant je enoten v vseh sistemih COBISS v okviru COBISS.Net. 

 

005 Igralec 

Oseba, ki predvsem prikazuje igralske sposobnosti v glasbeni ali dramski predstavi ali na zabavni 

prireditvi. 

010 Prireditelj 

Oseba, ki spremeni delo z namenom, da postane dostopno drugemu občinstvu. Koda se uporablja za 

avtorja priredbe za film ali za drugi avdiovizualni medij in za avtorja priredbe besedila v novo besedilo. 

Za avtorja priredbe skladbe uporabimo kodo "030" – Aranžer. 

020 Glosator 

Zapisovalec rokopisnih zabeležk, pripomb, razlag v tiskani knjigi. 

030 Aranžer 

Oseba, ki priredi skladbo za drugačno instrumentalno ali vokalno zasedbo; v aranžmaju ostane glasbena 

vsebina dela v glavnem nespremenjena; gl. tudi "010" – Prireditelj. 

040 Umetnik 

Slikar, kipar itd.  

050 Pooblaščenec 

Oseba ali ustanova, na katero je bila prenesena pravica do tiskanja ali izdajanja; gl. tudi "490" – Prvotni 

lastnik pravice do tiskanja ali izdajanja.  

060 Z enoto povezano ime 

Splošna oznaka za ime, ki je povezano z gradivom ali najdeno v njem; vendar ne gre za prejšnjega 

lastnika (koda "390" – Prejšnji lastnik) ali kako drugo določeno vrsto avtorstva, ki kaže na izvor dela.  

070 Avtor 

Oseba ali korporacija, ki je primarno odgovorna za intelektualno ali umetniško vsebino dela. Kadar 

takšno odgovornost nosi več oseb ali korporacij, se koda uporabi pri toliko značnicah, kot je potrebno.  

071 Soavtor** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "070" – Avtor.  

080 Avtor dodatnega besedila 

Avtor dodanih krajših besedil, ki ni glavni avtor dela: uvoda, predgovora, uvodnih besed, spremne 

besede, zaključka, opomb, kazala, slovarja, kritičnih zapisov itd.  

090 Avtor snemalne knjige 

Avtor snemalne knjige, dialogov, govorjenega komentarja itd.  

100 Bibliografski predhodnik 

Avtor dela, na katerem v celoti ali delno temelji delo, opisano v zapisu. Koda se vnaša v zapisih za 

priredbe, kazala, nadaljevanja različnih avtorjev, konkordance itd.  

110 Knjigovez 

120 Oblikovalec vezave 

130 Grafični oblikovalec 

Oseba ali korporacija, ki je odgovorna za celotno grafično oblikovanje gradiva (oblika črk, razporeditev 

ilustracij, izbira materialov, postopek tiskanja itd). 

140 Oblikovalec ščitnega ovitka 

150 Oblikovalec ekslibrisa 

160 Knjigotržec 

170 Kaligraf 

180 Kartograf 
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190 Cenzor 

200 Koreograf 

210 Komentator 

(1) Oseba, ki napiše komentar ali pojasnila o besedilu. Za pisca rokopisnih glos v tiskani knjigi 

uporabimo kodo "020" – Glosator. 

(2) Oseba, ki prispeva interpretacijo, analizo ali razpravo o predmetu na posnetku, filmu ali drugem 

avdiovizualnem mediju. 

220 Zbiratelj 

Oseba, ki ustvari zbirko z zbiranjem gradiva iz del različnih avtorjev (oseb ali korporacij). Tudi oseba, ki 

zbere in združi v eni publikaciji gradiva iz del enega avtorja (osebe ali korporacije). 

230 Skladatelj 

Oseba, ki ustvarja glasbena dela, navadno skladbe, v rokopisni ali tiskani obliki. 

240 Stavec  

250 Dirigent 

Oseba, ki vodi skupino, ki izvaja glasbeno delo. 

260 Lastnik avtorskih pravic  

270 Korektor rokopisa 

Uradnik v prepisovalnici, ki popravlja napake pisarja. Za tiskano gradivo uporabimo kodo "640" – 

Korektor. 

275 Plesalec 

Oseba, ki predvsem prikazuje plesne sposobnosti v glasbeni ali dramski predstavi ali na zabavni 

prireditvi. 

280 Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena 

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga ali rokopis posvečen (ne prejemnik knjige ali rokopisa v dar). 

290 Avtor posvetila 

Oseba, ki je napisala posvetilo. To je lahko formalni stavek ali oblikovano kot pismo oz. pesem. 

291 Ime, ki se pojavlja v rokopisnem zapisu** 

292 Podpisnik rokopisnega zapisa** 

293 Avtograf** 

300 Režiser 

Oseba, ki je odgovorna za splošno organizacijo dela ali izvedbo gledališke predstave, filma ali zvočnega 

posnetka. 

305 Avtor teze 

Oseba, ki je avtor teze za pridobitev univerzitetne ali visokošolske diplome. 

310 Distributer 

Oseba ali ustanova, ki ima ekskluzivne ali delne tržne pravice za enoto. 

320 Donator 

Oseba ali ustanova, ki je gradivo darovala sedanjemu lastniku. Donator prejšnjemu lastniku je označen s 

kodo "390" – Prejšnji lastnik. 

330 Domnevni avtor 

Oseba, ki ji je domnevno ali napačno pripisano avtorstvo. 

340 Urednik 

Oseba, ki pripravlja delo za izdajo, vendar ni avtor tega dela. Uredniško delo je lahko tehnično ali 

intelektualno. Kodo uporabimo, kadar funkcija urednika ni podrobneje opredeljena. Če potrebujemo 

podrobnejšo opredelitev uredništva, uporabimo eno od kod od 341 do 349. 

341 Član uredniškega odbora*  

342 Gostujoči urednik*  

343 Področni urednik*  
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344 Glavni urednik*  

345 Odgovorni urednik*  

346 Glavni in odgovorni urednik*  

347 Član uredniškega sveta*  

348 Predsednik uredniškega sveta*  

349 Tehnični urednik*  

350 Graver 

360 Jedkar  

370 Filmski montažer  

380 Ponarejevalec  

390 Prejšnji lastnik 

Oseba ali ustanova, ki je bila kadar koli v preteklosti lastnik enote. Koda vključuje tudi osebo ali 

ustanovo, ki ji je bila enota v preteklosti podarjena in o tem poroča druga oseba ali ustanova. Oseba ali 

ustanova, ki je enoto podarila sedanjemu lastniku, je označena s kodo "320" – Donator. 

400 Financer/sponzor 

Oseba ali ustanova, ki je izdala pogodbo in/ali zagotovila finančno podporo za izdajo enote, npr. tisti, 

"pod pokroviteljstvom katerega" je bila enota napisana, tiskana, izdana itd. 

410 Grafični tehnik 

Oseba, ki je odgovorna za oblikovanje v mediju, iz katerega se lahko naredi odtis. Če oseba, ki si je 

obliko zamislila (npr. ilustrator), le-to tudi realizira, se uporabita obe kodi ("440" – Ilustrator in "410" –

Grafični tehnik). 

420 Oseba, kateri v spomin ali na čast je bila knjiga podarjena   

430 Iluminator  

440 Ilustrator  

450 Pisec izjave o darovanju 

Oseba, ki podpiše izjavo o darovanju. 

460 Intervjuvanec  

470 Oseba, ki intervjuva  

480 Libretist 

Pisec besedila za opero, oratorij itd. 

490 Prvotni lastnik pravice do tiskanja ali izdajanja 

Gl. tudi "050" - Pooblaščenec. 

500 Podpisnik dovoljenja za tisk ali izdajo (imprimatur)  

510 Litograf 

Oseba, ki pripravlja kamen ali granulirano ploščo za litografski odtis. Koda vključuje tudi grafičnega 

umetnika, ki oblikuje izviren model z neposrednim obdelovanjem površine, iz katere se bo izdelal odtis. 

520 Pisec besedila uglasbenih pesmi  

530 Graver kovine  

540 Nadzornik/pogodbenik 

Oseba ali organizacija, ki nadzira izvajanje pogodbe in je odgovorna za poročilo. Pogosto je to naročnik 

ali nadzorna ustanova. 

545 Glasbenik 

Oseba ali skupina, ki izvaja glasbo ali prispeva h glasbeni vsebini nekega dela. Izraz lahko uporabimo za 

vokalista ali instrumentalista zlasti takrat, ko natančnejša definicija vloge osebe ni mogoča ali zaželena. 

550 Pripovedovalec 

Pripovedovalec v filmu, na zvočnem posnetku ali drugem mediju. 

560 Začetnik/ustanovitelj 

Avtor ali ustanova, ki izvaja delo, tj. ime osebe ali organizacije, ki je povezana z intelektualno vsebino 

dela. Koda vključuje osebo, ki je v delu omenjena kot raziskovalec ali glavni raziskovalec. Koda ne 
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vključuje založnika, avtorjeve delovne ustanove ali sponzorja, razen če je hkrati tudi korporativni avtor. 

570 Drugo 

Uporablja se, ko se kode za avtorstvo v nacionalnem formatu ne ujemajo s formatom UNIMARC. 

580 Proizvajalec papirja  

590 Izvajalec 

Oseba ali korporacija, ki na kakršen koli način nastopa v glasbeni ali dramski predstavi ali zabavni 

prireditvi. Izraz uporabimo, kadar bolj specifične kode, kot npr. igralec, plesalec, glasbenik, pevec, niso 

potrebne. 

600 Fotograf 

(1) Oseba, ki fotografira. Koda se lahko uporabi v zapisu za originalno fotografijo ali za reprodukcijo v 

katerem koli mediju. 

(2) Oseba, ki je odgovorna za fotografijo v filmu. 

610 Tiskar 

Oseba, ki tiska besedila iz tiskarskih črk ali plošč (npr. stereotipija). 

620 Tiskar plošč 

Oseba, ki tiska ilustracije ali risbe s plošč. 

630 Producent 

Oseba, ki je v celoti odgovorna za izdelavo filma, vključno z ekonomskimi vidiki, organizacijo in 

komercialnim uspehom filma. 

632 Oblikovalec uprizoritve 

Oseba, ki je odgovorna za vizualni del uprizoritve, vključno z lučjo, scenografijo, kostumografijo itd. 

635 Programer 

Oseba ali korporacija, ki je odgovorna za pripravo dokumentov za izdelavo računalniških programov, 

izvorne kode ali strojno izvršljivih digitalnih datotek ter podporne dokumentacije. 

637 Vodja projekta 

Oseba, ki usmerja delo na projektu proti zastavljenim ciljem. 

640 Korektor 

Korektor tiskanih besedil. Za rokopise uporabimo kodo "270" – Korektor rokopisa. 

650 Založnik  

660 Prejemnik 

Oseba, na katero so pisma naslovljena. 

670 Tonski mojster 

Oseba, ki nadzoruje tehnično plat zvočnega ali video posnetka. 

675 Ocenjevalec 

Oseba, ki oceni knjigo, film, predstavo itd. 

680 Rubrikator 

Pisec navodil, (liturgičnih) predpisov, napisanih z rdečimi črkami. 

690 Scenarist 

Avtor (osnutka) filmskega scenarija. 

700 Pisar 

Oseba, ki ročno prepisuje tiskano gradivo. Koda se uporablja tudi za pomočnike in pisarje pravih 

rokopisov. 

710 Tajnik 

Tajnik, poročevalec, urednik ali druga oseba, ki je odgovorna za predstavljanje stališč korporacije. 

720 Podpisnik 
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Koda se uporablja za osebe, podpisane v knjigi brez predstavitve ali drugega podatka o izvoru. 

721 Pevec 

Oseba, ki uporablja svoj glas, ali osebe, ki uporabljajo svoje glasove ob glasbeni spremljavi ali brez nje 

za namen ustvarjanja glasbe. Pevčevo izvajanje lahko vključuje besedilo ali pa tudi ne. 

730 Prevajalec 

Oseba, ki prevaja iz enega jezika v drugega ali iz starejše oblike jezika v njegovo modernejšo različico, 

bolj ali manj zvesto izvirniku. 

740 Oblikovalec črk 

Oseba, ki določi obliko črk. 

750 Tipograf/črkostavec 

Oseba, ki je prvenstveno odgovorna za izbor in ureditev črk. Če je oseba, ki izbere in uredi črke, 

odgovorna tudi za druge vidike grafičnega oblikovanja enote, tj. grafični oblikovalec, se lahko uporabita 

obe kodi ("130" – Grafični oblikovalec in "750" – Tipograf/črkostavec). 

760 Lesorezec  

770 Pisec besedila na spremnem gradivu 

Pisec besedila na pomembnem gradivu, ki je dodano zvočnemu posnetku ali drugemu avdiovizualnemu 

gradivu. 

900 Avtor slovarja** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "080" – Avtor dodatnega besedila.  

901 Recenzent*  

902 Prireditelj** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "010" – Prireditelj, "070" – Avtor ali "340" – Urednik.  

903 Redaktor prevoda*  

904 Avtor razstave*  

905 Diskutant*  

906 Avtor kazala** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "080" – Avtor dodatnega besedila.  

907 Avtor teksta pri reprodukcijah** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "080" – Avtor dodatnega besedila.  

908 Notograf*  

909 Oseba, katere delo se reproducira** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "040" – Umetnik.  

910 Oseba, katere predavanje se objavlja** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "070" – Avtor.  

911 Avtor pogovora** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "080" – Avtor dodatnega besedila.  

912 Avtor predgovora** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "080" – Avtor dodatnega besedila.  

913 Avtor povzetka*  

914 Prevajalec povzetka*  

915 Redaktor** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "340" – Urednik.  

916 Član redakcijskega odbora** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "341" – Član uredniškega odbora.  

917 Sodelavec** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "070" – Avtor.  
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918 Sestavljalec bibliografije** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "080" – Avtor dodatnega besedila.  

919 Likovni urednik*  

920 Avtor risb** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "440" –  Ilustrator.  

921 Avtor vinjet** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "440" –  Ilustrator.  

922 Pripovedovalec** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "550" – Pripovedovalec.  

923 Zapel**  

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "721" – Pevec.  

924 Zapisal** 

Koda je ukinjena. Namesto nje uporabimo kodo "070" – Avtor ali "340" – Urednik.  

925 Konzultant* 

Oseba, ki sodeluje (z nasveti, idejami itd.) pri razvojno-raziskovalnih nalogah ali pri projektnih 

dokumentih. 

926 Lektor*  

927 Sodelavec pri raziskavi* 

Oseba, ki je na dokumentu (ponavadi je to članek), formalno navedena kot član raziskovalne skupine. 

Kodo vnašamo izključno pri znanstvenih delih in to le pri sodelavcih, ki niso tudi avtorji dokumenta.  

991 Mentor*  

992 Član komisije*  

993 Član komisije za zagovor*  

994 Somentor*  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: cobisservis@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 21.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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