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COMARC/B 

 

Seznam sprememb št. 29, april 2012 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno  

   KAZALO KAZALO/1–4 spremenjeno 

   001   Uvodnik zapisa 001/5–6 spremenjeno 

   011   ISSN 011/1–7 spremenjeno, dodano 

   101   Jezik enote 101/3–5 spremenjeno 

   128   Glasbene izvedbe in partiture 128/1–20 spremenjeno 

   215   Fizični opis 215/1–14 spremenjeno 

   503   Formalna podznačnica* 503/1–2 spremenjeno 

   6XX  BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO 6XX/1–2 spremenjeno 

   686   Druge klasifikacije 686/1–2 spremenjeno 

   8XX  BLOK ZA MEDNARODNO RABO 8XX/1 spremenjeno 

   802   Nacionalni center ISSN 802/1–2 dodano 

   856   Elektronska lokacija in dostop 856/5–6, 9–10 spremenjeno 

   970   Polje za potrebe bibliografij* 970/1–6 spremenjeno 

   993   Polje z lokalno definirano vsebino* 993/1–2 spremenjeno 

   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.7/3–10 spremenjeno 

   Dodatek G –  VRSTILEC UDK ZA ISKANJE 

(675c) 

Dodatek G/1–19 spremenjeno 

   Dodatek H –  KODE ZA VRSTO AVTORSTVA 

(70X4, 71X4) 

Dodatek H/1–2, 5–6 spremenjeno 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 

       

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedene tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 



Spremembe št. 29 COMARC/B 

 

 

2/4 © IZUM, april 2012 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COMARC/B 

 

Opis sprememb št. 29, april 2012 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. 001 Uvodnik zapisa 

Kode v podpolju 001t – Tipologija dokumentov/del so usklajene z veljavno tipologijo z dne 

11. 11. 2011. 

 

2. 011 ISSN 

V polje 011 je dodan prvi indikator ter podpolji 011l – ISSN-L in 011m – Preklicani  

ISSN-L. 

 

3. 101 Jezik enote 

Dodano je pojasnilo za uporabo kode "und" – neopredeljen. 

 

4. 128 Glasbene izvedbe in partiture 

V podpolje 128a – Oblika glasbenega dela so dodane nove kode. 

 

5. 6XX BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO 

V šifrantu je dodana nova koda "RPLB" in spremenjena koda "NUK"; slednja zdaj pomeni 

"Splošni slovenski geslovnik" in ne več "geslovnik NUK-a". 

 

6. 686 Druge klasifikacije 

V podpolje 6862 – Koda sistema je dodana koda "MSC 2010". 

 

7. 802 Nacionalni center ISSN 

Ob uvedbi ISSN-L je dodano polje 802. 

 

8. 970 Polje za potrebe bibliografij* 

Za izločitev zapisa iz točkovanja je v podpolje 970e – Posebnosti v točkovanju dodana nova 

koda "1" – zapis je izločen iz točkovanja. Spremenjeno je tudi ime podpolja (prej  

970e – Objava izvirnika). 
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9. 993 Polje z lokalno definirano vsebino* 

Dodana so podpolja, ki jih lahko dopolnjujejo tudi knjižničarji s pooblastilom za urejanje 

omejenega nabora bibliografskih podatkov v lokalni bazi podatkov. 

 

10. Dodatek A – SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

V seznam polj in podpolj sta dodani podpolji 011lm in polje 802. Spremenjena je dolžina 

podpolja 011z, povečana pa dolžina podpolj 210d in 675v. Podpolje 100l je dodano v vse 

maske vnosa, podpolja 115acdefgkl, 116a, 117a, 324a, 325a, 518a in 970e v masko vnosa 

K, vsa podpolja polja 856 pa v masko vnosa Z. Spremenjena je privzeta vrednost drugega 

indikatorja v polju 600. Podpolji 128a in 970e sta preimenovani. Podpolji 99389 sta dodani 

v vse maske vnosa. 

 

11. Dodatek C – ISKALNI INDEKSI 

Dodatek je dopolnjen s spremembami v indeksiranju, ki so bile uvedene zaradi novosti pri 

iskanju in razvrščanju v spletni aplikaciji COBISS/OPAC, V6.0. 

 

12. Dodatek H – KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4) 

Spremembe pri kodah "901" in "923". 
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