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COMARC/B 

 

Seznam sprememb št. 31, december 2014 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno  

   KAZALO KAZALO/1–4 spremenjeno 

   011   ISSN 011/1–4 spremenjeno 

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

   121   Kartografsko gradivo – fizični opis 121/1–2 spremenjeno 

   125   Zvočni posnetki in muzikalije 125/1–2 spremenjeno 

   126   Zvočni posnetki – fizični opis 126/1–2 spremenjeno 

   127   Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v 

muzikalijah 

127/1–2 spremenjeno 

   128   Glasbene izvedbe in partiture 128/17–20 spremenjeno 

   2XX  BLOK GLAVNEGA OPISA 2XX/1 spremenjeno 

   206  Kartografsko gradivo – matematični podatki 206/1–3 spremenjeno 

   207  Kontinuirani viri – številčenje 207/1–3 spremenjeno 

   208  Muzikalije 208/1–2 spremenjeno 

   230  Elektronski viri – značilnosti 230/1–3 spremenjeno 

   421  Priloga 421/1–3 spremenjeno 

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

   702  Osebno ime – sekundarna odgovornost 702/1–4 spremenjeno 

   712  Ime korporacije – sekundarna odgovornost 712/1–3 spremenjeno 

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

   Dodatek C –  ISKALNI INDEKSI Dodatek C/3–8 spremenjeno 

   Dodatek D.1 –  Izpisna pravila za biliografske 

podatke 

Dodatek D.1/3–13 spremenjeno 

   Dodatek F.7 –  Šifrant ustanov/organizacij Dodatek F.7/3–4, 9–10 spremenjeno 

   Dodatek G –  VRSTILEC UDK ZA ISKANJE 

(675c) 

Dodatek G/3–10, 13–19 spremenjeno 

   Dodatek H –  KODE ZA VRSTO AVTORSTVA 

(70X4, 71X4) 

Dodatek H/1–6 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.  
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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.  

 

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. 31, december 2014 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. 011  ISSN  

Spremenjeno je ime podpolja 011s. 

 

2. 115, 121, 126, 421, 6XX 

Spremenjena je oblika tabele. 

 

3. 125 Zvočni posnetki in muzikalije  

V podpolje 125a – Vrsta partiture sta dodani novi kodi. 

 

4. 128 Glasbene izvedbe in partiture  

V podpolju 128a – Oblika glasbenega dela je bil dopolnjen pomen nekaterih kod, v 

podpolji 128b – Instrumenti ali glasovi ansambla in 128c – Instrumenti ali glasovi solistov 

pa dodana koda "ke" – harmonika. 

 

5. 206, 207, 208, 230  

Iz imena polja je zbrisano besedilo Območje posebnih podatkov. 

 

6. 702, 712  

V polji 702 in 712 je dodano podpolje 5. 

 

7. Dodatek A – SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

Podatki v seznamu polj in podpolj so usklajeni z maskami v programski opremi 

COBISS3/Katalogizacija. Odstranjen je tudi stolpec za pisavo izpisa. 

 

8. Dodatek C – ISKALNI INDEKSI 

Dopolnjen je indeks FR=, iskalno predpono ID= pa je možno kombinirati z omejevanjem. 
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9. Dodatek G – VRSTILEC UDK ZA ISKANJE (675c) 

Šifrant za podpolje 675c – Vrstilec za iskanje je dopolnjen v skladu z "UDCMRF 2011". 

 

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

Dodani sta kodi "206" – Zbiratelj ljudskega gradiva in "445" – Glasbeni producent. 
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