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COMARC/B 
 

Seznam sprememb št. 27, avgust 2009 
 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno  

KAZALO KAZALO/1–6 spremenjeno 

0XX  BLOK ZA IDENTIFIKACIJO 0XX/1 spremenjeno 

001  Uvodnik zapisa 001/1–9 spremenjeno 

105  Monografsko tekstovno gradivo 105/1–7 spremenjeno 

115  Projicirno gradivo, videoposnetki in filmi 115/1–9 spremenjeno 

122  Časovno obdobje vsebine enote 122/1–2 spremenjeno 

205  Izdaja 205/1–2 spremenjeno 

311  Opomba k povezovalnemu polju 311/1–2 spremenjeno 

314  Opomba o intelektualni odgovornosti 314/1–2 spremenjeno 

316  Opomba k izvodu 316/1–2 spremenjeno 

317  Opomba o izvoru 317/1–2 spremenjeno 

328  Opomba o disertaciji (tezi) 328/1–2 spremenjeno 

481  Privezano 481/1–2 spremenjeno 

482  Privezano k 482/1–2 spremenjeno 

510  Vzporedni stvarni naslov 510/1–2 spremenjeno 

517  Drugi variantni naslovi 517/1–2 dodano 

686  Druge klasifikacije 686/1–2 spremenjeno 

9XX  BLOK ZA NACIONALNO RABO 9XX/1 spremenjeno 

993  Polje z lokalno definirano vsebino 993/1–2 dodano 

Dodatek A – SEZNAM POLJ/PODPOLJ Dodatek A/1–21  spremenjeno 

Dodatek C – ISKALNI INDEKSI Dodatek C/1–8 spremenjeno 

Dodatek F.6 – Tipologija dokumentov/del – 
definicije in priporočila 

Dodatek F.6/1–6 spremenjeno 

Dodatek F.7 – Šifrant ustanov/organizacij Dodatek F.7/1–10 spremenjeno 

Dodatek G – VRSTILEC UDK ZA ISKANJE – 
GLOBALNI ŠIFRANT (675C) 

Dodatek G/1–19 spremenjeno 

Dodatek H – KODE ZA VRSTO AVTORSTVA – 
GLOBALNI ŠIFRANT (70X4, 71X4) 

Dodatek H/1–6 spremenjeno 

 
Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na 
prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
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COMARC/B 
 

Opis sprememb št. 27, avgust 2009 
 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika".  
 
 
1. 001  Uvodnik zapisa 

V podpolju 001t – Tipologija dokumentov/del so dodane oz. spremenjene kode, tako da so 
usklajene z veljavno tipologijo z dne 10. 6. 2008; v podpolju 001x – Številka originalnega 
zapisa je opisano, kako postopamo v primeru, ko je treba zapis za serijsko publikacijo 
nadomestiti z več zapisi za monografske publikacije; v podpolju 0017 – Pisava 
katalogizacije je dodana nova koda "ca" – cirilica – ni specificirana. 

 
2. 105  Monografsko tekstovno gradivo 

V podpolju 105b – Kode za vrsto vsebine so dodane kode za dela/naloge ob zaključku 
bolonjskih študijskih programov. 

 
3. 115  Projicirno gradivo, videoposnetki in filmi 

V podpolju 115l – Format prikazovanja – videoposnetek je dodana koda za disk Blu-ray. 

 
4. Dodatek A – SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

V seznamu polj in podpolj je povečana dolžina podpolj 001e in 105b, spremenjeni sta 
dolžini podpolj 011c in 011f; podpolje 010d in podpolja 328defg so dodana v masko vnosa 
N, vsa podpolja polja 017 v masko M, vsa podpolja polja 510 in podpolje 517a v masko A, 
podpolje 225d in podpolje 970a v masko K, vsa podpolja polja 993 pa v vse maske vnosa; 
spremenjena sta naziva podpolj 686ab. 

 
5. Dodatek G – VRSTILEC UDK ZA ISKANJE – GLOBALNI ŠIFRANT 

(675C) 

Šifrant za podpolje 675c – Vrstilec za iskanje je dopolnjen v skladu z "UDCMRF 2006". 
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