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UVOD 

SPLOŠNO 

COMARC/A, format strojno čitljivega zapisa za opis in izmenjavo normativnih podatkov v sistemu 

COBISS, je zasnovan na formatu za normativne podatke UNIMARC/A. Slednji predstavlja mednarodni 

standard in se razvija v okviru Iflinega programa UNIMARC Core Activity (UCA). 

Poleg formata COMARC/A se v sistemu COBISS uporabljata tudi format za bibliografske podatke 

COMARC/B in format za podatke o stanju zaloge COMARC/H, ki podpirata funkcije vzajemnega 

kataloga in lokalnih katalogov ter funkcije vodenja bibliografij in sta opisana vsak v svojem priročniku. 

Pri pripravi priročnika COMARC/A smo se zgledovali po priročniku COMARC/B. Vključuje predvsem 

polja in podpolja formata UNIMARC/A, dodane pa so še nekatere posebnosti v strukturi normativnih 

zapisov v sistemu COBISS. Dopolnjevanje bo potekalo postopoma, vzporedno z razvojem normativne 

kontrole v sistemu COBISS. 

Besedilo priročnika temelji na publikaciji UNIMARC/Normativni podatki (Institut informacijskih 

znanosti, Maribor 1994), ki je prevod publikacije UNIMARC/Authorities iz leta 1991, in na izdaji 

UNIMARC Manual. Authorities Format iz leta 2009. 

Trenutno so vključeni predvsem opisi tistih polj in podpolj, ki se nanašajo na vpeljavo normativne 

kontrole osebnih imen in imen korporacij v sistemih COBISS. Izpuščena so tudi vsa navodila in primeri, 

ki niso povezani z normativno kontrolo osebnih imen in korporacij. 

Izpuščena so tudi polja in podpolja, ki so potrebna za izdelavo kompleksnejših napotil, je pa njihova 

uporaba opisana v Uvodu. Če se bo ob uporabi normativne baze pokazalo, da katero od izpuščenih polj 

vseeno potrebujemo, bo v priročnik dodano naknadno. 

Polja in podpolja, ki so samo v formatu COMARC/A in v formatu UNIMARC/A ne nastopajo, so 

označena z znakom "*". 

Format COMARC/A je prirejen sistemu vzajemne katalogizacije, ki je opisana v priročniku 

COBISS3/Katalogizacija. 

Za pomoč pri obdelavi gradiva so v okviru sistema vzajemne katalogizacije pripravljene maske vnosa, ki 

zajemajo izbor polj in podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu določenega normativnega zapisa. 

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

Vključeni sta maski vnosa PN – osebna imena in CB – imena korporacij. 

Na začetku opisa posameznega polja je seznam podpolj z oznako ponovljivosti (r) oziroma 

neponovljivosti (nr). 

Ločil med podpolji praviloma ni treba vnašati, ker se izpisujejo programsko. 

V priročniku nastopata dve vrsti primerov. Primeri, ki niso posebej označeni, so vzeti iz priročnika 

UNIMARC Manual. Authorities Format. Narejeni so po različnih katalogizacijskih pravilih in v različnih 
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jezikih ter se ne ujemajo nujno z našo prakso. Z znakom "*" so označeni naši primeri. 

Pri razvoju formata COMARC/A s svojimi predlogi in pripombami sodelujejo strokovnjaki iz različnih 

ustanov, za kar se jim posebej zahvaljujemo. 

Vse, ki boste uporabljali ta priročnik, prosimo, da nam sporočate svoje pripombe in predloge, ki bi lahko 

prispevali k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev. 
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DEFINICIJE 

Spodaj navedeni izrazi se v priročniku COMARC/A uporabljajo v posebnem pomenu; izrazi, ki se 

uporabljajo v običajnem bibliografskem pomenu, niso definirani. Popolnejši seznam definicij, ki se 

nanašajo na normativne zapise, najdemo v publikacijah Guidelines for Authority and Reference Records 

(GARR), Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE), Functional Requirements for 

Authority Data (FRAD) in Statement of International Cataloguing Principles (ICP) oziroma v ustreznih 

slovenskih prevodih. 

 

 

Vrste zapisov 

Normativni zapis – Zapis v računalniško čitljivi obliki, katerega začetni element je normativna točka 

dostopa za osebo, korporacijo, delo, blagovno znamko, emblem tiskarja/izdajatelja, občno ime, kraj ali 

obliko, zvrst ali fizične značilnosti, kot jo določi katalogizacijska ustanova. Poleg normativne točke 

dostopa zapis vsebuje tudi opombe, vse variantne in sorodne točke dostopa, s katerih so narejena napotila, 

normativne točke dostopa v drugem jeziku ali pisavi, klasifikacijo in informacijo o zgodovini entitete, 

opombe o uporabljenih virih itd. ter identifikacijo katalogizacijske ustanove, odgovorne za vpis. 
 

Splošni pojasnjevalni zapis – Zapis v računalniško čitljivi obliki, katerega začetni element je običajno 

okrajšana ali drugače stilizirana ali vzorčna oblika, ki usmerja uporabnika k splošnemu razredu ali 

določeni vrsti točk dostopa. Tak zapis seznanja uporabnika seznama, kataloga, bibliografije itd. s 

pravilom, ki se uporablja bodisi na splošno ali za določeno vrsto točk dostopa, in daje navodila za iskanje 

takšnih točk dostopa. 

 

Napotilni zapis – Zapis v računalniško čitljivi obliki, katerega začetni element je bodisi variantna točka 

dostopa ali normativna točka dostopa. Uporabnika seznama, kataloga, bibliografije itd. usmerja z 

variantne točke dostopa na ustrezno normativno točko dostopa (tj. kazalka) ali z normativne točke 

dostopa na sorodne točke dostopa (tj. vodilka). Napotilni zapisi so definirani samo za variantne točke 

dostopa. 

 

 

Vrste točk dostopa 

Točka dostopa – 

1. Začetni element vpisa, ki se uporablja kot glavni element za razvrščanje, kadar je vpis urejen 

abecedno. Glej tudi normativna točka dostopa, napotilna točka dostopa in splošna pojasnjevalna 

točka dostopa. 

2. Besedno zvezo "točka dostopa" lahko uporabljamo tudi v izrazih, kot so "normativna točka dostopa", 

"variantna točka dostopa" itd., da pojasnimo status nekega elementa v odnosu do drugih podobnih 

elementov. V takšnih primerih jo uporabljamo neodvisno od njene funkcije v normativnem ali 

napotilnem zapisu. Glej tudi normativna točka dostopa, normativna točka dostopa v drugem 

jeziku ali pisavi, sorodna točka dostopa, variantna točka dostopa in točka dostopa v alternativni 

pisavi. 

3. Izraze, kot so "točka dostopa za ime korporacije", "točka dostopa za osebno ime" in "točka dostopa za 

naslov", lahko uporabljamo za označevanje vrste točke dostopa glede na vrsto imena ali naslova, na 

katerem točka dostopa temelji neodvisno od njene funkcije ali odnosa do drugih točk dostopa. 
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Osnovni del točke dostopa – Del točke dostopa, ki identificira ime entitete in ne vključuje podatkov za 

razlikovanje. Na primer, v točki dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico f15-- to 160-? cimprimeur-

libraire" je osnovni del točke dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico", jezik pa je italijanščina. Jezik 

katalogizacije je francoščina, zato je dodatek k imenu v francoščini, tj. "cimprimeur-libraire".  

 

Kontrolirana točka dostopa – Točka dostopa, zabeležena v normativnem zapisu. Kontrolirane točke 

dostopa vsebujejo normativne oblike imen in variantne oblike imen.  

 

 

Točke dostopa glede na funkcijo v zapisu: 

Normativna točka dostopa – Točka dostopa za normativni zapis. 

 

Napotilna točka dostopa – Točka dostopa za napotilni zapis. 

 

Splošna pojasnjevalna točka dostopa – Točka dostopa za splošni pojasnjevalni zapis. 

 

 

Točke dostopa glede na odnos do drugih točk dostopa: 

Normativna točka dostopa – Točka dostopa, oblikovana iz prednostne oblike imena kot osnovne oblike 

za uporabo. 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku ali pisavi – Alternativna oblika normativne točke dostopa, 

ki temelji na obliki imena, naslova ali predmeta v drugem jeziku ali pisavi. 

 

Sorodna točka dostopa – Ena od dveh ali več normativnih točk dostopa za ime iste entitete ali sorodnih 

entitet, ki so med seboj bibliografsko povezane. 

 

Variantna točka dostopa – Točka dostopa za ime iste entitete, ki se po obliki razlikuje od normativne 

točke dostopa. Običajno temelji na variantnem imenu, ki ga uporablja oseba ali korporacija ali rodbina 

sama ali pa ga uporabljajo drugi za identifikacijo te osebe, korporacije ali rodbine, blagovne znamke, 

emblema tiskarja/izdajatelja ali dela; lahko pa je oblikovana po drugačnem vzorcu, kot se sicer uporablja 

za določanje normativne točke dostopa.  

 

Točka dostopa v alternativni pisavi – Normativna točka dostopa, zapisana v drugi pisavi. 

 

Sestavni deli zapisa 

Sledišče – V normativnem zapisu, poleg normativne točke dostopa, identifikacija preostalih točk dostopa, 

od katerih je treba narediti napotilo, ki usmerja uporabnika seznama, kataloga, bibliografije itd. na točko 

dostopa, ki se uporablja kot točka dostopa za normativni zapis, in z nje. Namen sledišča je izdelava 

napotil in pomoč katalogizatorju, da zlahka ugotovi, katera napotila so bila narejena.  

 

Opomba – Opomba, ki se v katalogih, bibliografijah itd. običajno navaja pod normativno, napotilno ali 

splošno pojasnjevalno točko dostopa in pojasnjuje odnos med to točko dostopa in drugimi točkami 

dostopa, h katerim usmerja. 

 

Primarna entiteta – Entiteta, ki je v zapisu navedena v bloku 2XX in za katero je bil zapis kreiran. 
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Podatki v bloku 1XX se običajno nanašajo na značilnosti primarne entitete. 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Obvezna polja 

Poleg sistemskega polja 000, ki se izpolnjuje programsko, mora zapis vsebovati naslednja polja: 

001  Uvodnik zapisa 

100  Splošni podatki o obdelavi 

2XX  Normativna točka dostopa 
 

 

Ponovljivost polj in podpolj 

Če je polje oz. podpolje označeno z oznako "r" (ponovljivo), lahko to polje oz. podpolje ponovimo. 

Oznaka "nr" pomeni, da je polje oz. podpolje neponovljivo. 

 

 

Ločila 

Ločil med podpolji, predpisanih po GARR, ne vnašamo, temveč se izpišejo programsko. Ta ločila so 

naslednja: "=" (pred vzporednimi točkami dostopa), znaki "<", ">", "<<" in ">>" (v sledišču) ter ";" in "," 

(v območju vira – blok 8XX). Tudi drugih ločil med podpolji (v točkah dostopa, opombah itd.) ne 

vnašamo, ker se v sistemih COBISS izpišejo programsko. 

 

 

Uporaba formata 

Normativni zapisi 

Format je namenjen predvsem izmenjavi normativnih zapisov za normativne točke dostopa. Ti zapisi 

lahko vsebujejo tudi sledišče kazalk ali vodilk (kot je opisano v GARR, 0.3.1), tj. variantne ali sorodne 

točke dostopa, za katere se lahko po potrebi avtomatično generirajo napotila (iz polj 4XX se generirajo 

kazalke, iz polj 5XX pa vodilke). Gl. primera 1 in 2. 

 

V izjemnih primerih se napotilo nahaja v normativnem zapisu v obliki opombe: polje 305 – Tekstovno 

napotilo "glej tudi". To opombo uporabljamo, kadar je napotilo prezapleteno, da bi bilo ustrezno vodilko 

možno generirati iz polj 5XX. Normativno točko dostopa iz polja 2XX najdemo tudi v poljih 5XX v 

normativnih zapisih za točke dostopa, navedene v polju 305. Avtomatično generiranje vodilk iz teh polj 

5XX je običajno ni možno (koda za izključitev izpisa napotila v podpolju 5), ker že polje 305 vsebuje 

napotilo. Gl. primer 3. 

 

Napotilni zapisi 

Napotilni zapis za variantno točko dostopa izdelamo samo, kadar je napotilo prezapleteno, da bi bilo 

ustrezno kazalko možno generirati iz polj 4XX v normativnem zapisu. Napotilni zapis vsebuje variantno 

točko dostopa v polju 2XX ter polje 310 – Tekstovno napotilo "glej". Točko dostopa iz polja 2XX 

najdemo tudi v poljih 4XX v normativnih zapisih za normativne točke dostopa, navedene v polju 310. 

Avtomatično generiranje kazalk iz teh polj 4XX je običajno preprečeno (koda za izključitev izpisa 
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napotila v podpolju 5), ker za to točko dostopa že obstaja napotilni zapis. Gl. primer 4. 

 

Splošni pojasnjevalni zapisi 

Splošne pojasnjevalne zapise izdelamo, kadar se zahtevajo kazalke iz pojasnjevalnih točk dostopa. 

Splošni pojasnjevalni zapis vsebuje pojasnjevalno točko dostopa v polju 2XX ter splošno pojasnjevalno 

opombo z napotilom v 320. Pojasnjevalne točke dostopa iz polja 2XX ni v nobenem drugem 

normativnem zapisu. Gl. primer 5. 

 

Odnosi med točkami dostopa 

Vzporedni podatki 

Prva možnost 

Pri izdelavi zapisa v tem formatu velja splošno pravilo, da je opisana samo ena oblika ene točke dostopa 

in da ta točka dostopa ustreza katalogu v tistem jeziku, ki je določen v polju 100. Sledišča napotil 

predstavljajo strukturo napotil za to točko dostopa v tem katalogu. 

Za izdelavo vzporednega kataloga v drugem jeziku lahko katalogizacijska ustanova prenese ekvivalentne 

ali vzporedne jezikovne oblike točk dostopa iz 2XX skupaj z opombami in sledišči, ki ustrezajo 

vzporednim točkam dostopa. Ni priporočljivo, da so opombe in sledišča za vzporedne točke dostopa, ki 

temeljijo na razlikah v jeziku, hkrati prisotne v enem normativnem zapisu. Vzporedne točke dostopa 

morajo imeti ločene normativne zapise, v katerih predstavljajo normativne točke dostopa, njihova 

struktura napotil pa je zapisana v poljih 4XX in 5XX (kazalke in vodilke) ter poljih 3XX (opombe). 

Upoštevati je treba, da se vzporedne točke dostopa, kadar so v drugem jeziku in tudi v drugi pisavi, še 

vedno kodirajo po pravilih za vzporedne podatke. Kadar pa so točke dostopa v drugi pisavi, toda v istem 

jeziku kot njihova pripadajoča polja, je treba upoštevati pravila za alternativne pisave.  

Zapisi za različne formulacije točke dostopa, izdelani za kataloge v različnih jezikih, se lahko med seboj 

povežejo preko normativnih točk dostopa v drugem jeziku ali pisavi iz polj 7XX. V vsakem od 

normativnih zapisov se lahko v poljih 7XX zabeleži vsaka vzporedna točka dostopa in pripadajoča 

številka njenega normativnega zapisa (podpolje 3). Gl. primer 6. 

Druga možnost 

Druga možnost omogoča, da ustanova obravnava vzporedne oblike normativne točke dostopa iz polja 

2XX kot navadne variantne ali sorodne točke dostopa v poljih 4XX ali 5XX z oznako jezika ali brez nje. 

Napotila za vzporedne oblike niso potrebna in niso vključena v zapis. Izbira tehnike je odvisna od prakse 

katalogizacijske ustanove. 

Treba je upoštevati, da v danem zapisu razlikujemo: 

1. jezik katalogizacije, ki se uporablja za kvalifikatorje v točkah dostopa (2XX), variantnih točkah 

dostopa (4XX), sorodnih točkah dostopa (5XX), normativnih točkah dostopa v drugem jeziku ali 

pisavi (7XX) in za opombe (3XX); 

2. jezik osnovnega dela točke dostopa, tj. del točke dostopa, ki identificira entiteto, vendar ne vključuje 

podatkov za razlikovanje. Na primer, v točki dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico f15-- to 160-? 

cimprimeur-libraire" je osnovni del točke dostopa "aNicolini da Sabbio bDomenico", jezik pa je 

italijanščina. Jezik katalogizacije je francoščina, zato je dodatek k imenu v francoščini, tj. 

"cimprimeur-libraire". 

 

Podatki o alternativnih pisavah 

Pisava katalogizacije (točka dostopa, opombe, sledišča itd.) je v zapisu določena v polju 100. Nekatere 

ustanove potrebujejo točke dostopa, opombe in sledišča v več pisavah zaradi transliteracije in pravopisnih 

pravil za druge pisave, ki se uporabljajo za določeni jezik (npr. cirilica in latinica). Oblike točk dostopa, 

opomb in sledišč v alternativnih pisavah so lahko hkrati prisotne v enem samem normativnem zapisu ali 
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pa v ločenih zapisih, ki so med seboj povezani. Kadar se oblike v alternativnih pisavah razlikujejo od 

pripadajočih točk dostopa tudi v jeziku, veljajo pravila za vzporedne podatke.  

Kadar so oblike točk dostopa v alternativnih pisavah prisotne v istem zapisu, se vpišejo kot ponovljiva 

polja 2XX s podpoljem 7 – Pisava osnovnega dela točke dostopa. Oblike opomb ali sledišč v alternativni 

pisavi se v ustreznih blokih vpišejo kot ponovljiva polja. Gl. primer 7. 

Kadar so oblike v alternativnih pisavah prisotne v ločenih zapisih, so zapisi povezani preko povezovalnih 

polj 7XX za normativne točke dostopa, ki vsebujejo obliko iz polja 2XX v alternativni pisavi. Polje 7XX 

vsebuje podpolje 7 – Pisava osnovnega dela točke dostopa. V polje 7XX se lahko vpiše tudi številka 

normativnega zapisa za točko dostopa v alternativni pisavi.  

 

 

PRIMERI  

1.  

210 02 aPittsburgh Research Center 

410 01 aUnited States bBureau of Mines bPittsburgh Research Center 

510 02 5a aPittsburgh Mining and Safety Research Center Center  

(Normativni zapis z normativno točko dostopa v polju 210. V polju 410 je 

variantna točka dostopa iz sledišča kazalk, v polju 510 pa sorodna točka dostopa 

iz sledišča vodilk.) 

2. * CONOR.SI-ID=5244771 

210 02 aFakulteta za arhitekturo cLjubljana 

410 02 aFaculty of Architecture cLjubljana 

510 02 5a aFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo cLjubljana 

3.  

200 ⊔1 aJapp bAlexander H. 

305 0⊔ aFor works of this author written under pseudonyms, see also bGray, E. Condor 

aand bPage, H.A. 

(Normativni zapis z besedilom napotila "glej tudi" v polju 305.) 

 

200 ⊔1 aGray bE. Condor 

500 ⊔1 5z0 aJapp bAlexander H. 

(Normativni zapis s sorodno točko dostopa iz sledišča vodilk ter s kodo za 

izključitev izpisa napotila v polju 500.) 

 

200 ⊔1 aPage bH.A. 

500 ⊔1 5z0 aJapp bAlexander H.  

(Normativni zapis s sorodno točko dostopa iz sledišča vodilk ter s kodo za 

izključitev izpisa napotila v polju 500.) 

4.  

200 ⊔1 aKacew bRomain  

310 0⊔ aÉcrit sous deux pseudonymes bAjar, Émile bGary, Romain 

(Napotilni zapis z variantno točko dostopa kot napotilno točko dostopa v polju 

200 in z besedilom napotila "glej" v polju 310.) 
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200 ⊔1 aAjar bÉmile 

400 ⊔1 5z0 aKacew bRomain 

(Normativni zapis z variantno točko dostopa iz sledišča kazalk ter s kodo za 

izključitev izpisa napotila v polju 400.) 

 

200 ⊔1 aGary bRomain 

400 ⊔1 5z0 aKacew bRomain 

(Normativni zapis z variantno točko dostopa iz sledišča kazalk ter s kodo za 

izključitev izpisa napotila v polju 400.) 

5.  

210 12 aConference  

320 ⊔⊔ aConference proceedings are entered under the name of the conference, etc., or 

the title of the publication if the conference, etc., lacks a name. Thus, see also: 

Symposium..., Workshop..., etc.,  

(Normativni zapis s pojasnjevalno točko dostopa v polju 210 in splošno 

pojasnjevalno opombo v polju 320.) 

6. * 

200 ⊔1 7cb aФром bЕрих f1900-1980 

200 ⊔1 7ba aFromm bErich f1900-1980 

(V sistemu COBISS.SR vodijo kataloge v cirilici in latinici, zato normativni zapisi 

vsebujejo dve polji 200. V prvem polju je ime v cirilici, v drugem pa v latinici. 

Polji vsebujeta podpolje 7, iz katerega je razvidna pisava osnovnega dela točke 

dostopa.) 

7. * 

200 ⊔1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

200 ⊔1 7ba aNusic bBranislav f1864-1938 

700 ⊔1 3357 7ca 9bul aНушич bБранислав f1864-1938 

 

200 ⊔1 7cа 9bul aНушич bБранислав f1864-1938 

700 ⊔1 3613 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

700 ⊔1 3613 7ba aNusic bBranislav f1864-1938 

(V sistemu COBISS.BG uporabljajo za osebna imena tri normativne točke 

dostopa. V prvem zapisu sta točki dostopa v alternativnih pisavah, originalna 

oblika imena v cirilici in latinična transliterirana oblika. V drugem zapisu je ime v 

bolgarskem jeziku. Zapisa sta povezana preko polja 700.) 

 

 

Pregled vsebine zapisov 

Vsebina zapisa Območja, kot so določena v GARR 

Prisotno v vseh vrstah zapisov:  

0XX Blok za identifikacijo Območje ISADN (kjer je uporabno) 

1XX Blok za kodirane podatke  

8XX Blok za informacije o viru podatkov Območje katalogizatorjeve opombe, Območje 

vira 

  

Normativni zapis (vrsta zapisa = x):  

2XX Blok normativnih točk dostopa (normativna 

točka dostopa) 

Območje normativne značnice 

3XX Blok za opombe Območje opomb 
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4XX Blok variantnih točk dostopa Območje sledišča kazalk 

5XX Blok sorodnih točk dostopa Območje sledišča vodilk 

7XX Blok normativnih točk dostopa v drugih 

jezikih in/ali pisavah 

Območje normativne značnice 

  

Napotilni zapis (vrsta zapisa = y):  

2XX Blok normativnih točk dostopa (variantna 

točka dostopa) 

Območje napotilne značnice 

300 Opomba Območje opomb 

310 Tekstovno napotilo "glej" Območje enotne značnice 

7XX Blok normativnih točk dostopa v drugih 

jezikih in/ali pisavah 

Območje napotilne značnice 

   

Splošni pojasnjevalni zapis (vrsta zapisa = z):  

2XX Blok normativnih točk dostopa 

(pojasnjevalna točka dostopa) 

Območje pojasnjevalne značnice 

320 Splošna pojasnjevalna opomba Območje opomb 

7XX Blok normativnih točk dostopa v drugih 

jezikih in/ali pisavah 

Območje pojasnjevalne značnice 

 

 

Skladnost med COMARC/A in COMARC/B 

Polja za točke dostopa v COMARC/A Uporaba točk dostopa v poljih COMARC/B 

200 Osebno ime 700, 701, 702 

  4XX z vgrajenimi polji 700, 701 

  600 

   

210 Ime korporacije 710, 711, 712 

  4XX z vgrajenimi polji 710, 711 

  601 

   

215 Zemljepisno ime 710, 711, 712 

  4XX z vgrajenimi polji 710, 711 

  601, 607 

   

216 Blagovna znamka 716 (rezervirano polje, uporaba še v načrtu) 

   

220 Rodbinsko ime 602 

   

230 Naslov 500 

  4XX z vgrajenimi polji 500 

  605 

   

250 Tematska predmetna oznaka 606 

   

260 Kraj izida kot iskalni element 620 

   

280 Oblika, žanr ali fizične značilnosti 609 
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Prikaz napotilnih in normativnih zapisov 

Zaradi prilagodljivosti prikaza napotilnih in normativnih zapisov glede na možnosti v prikazu, ki jih 

dovoljuje GARR, se pri kodiranju podatkov lahko uporabijo naslednje metode: 

1. Sledišča so razdeljena na polja 4XX za variantne točke dostopa in polja 5XX za sorodne točke 

dostopa. Tako prvi znak v oznakah teh polj pomeni, da je v prikazu napotil treba uporabiti znak ">" 

oz. znak ">>". V prikazu normativnih zapisov pa oznake polj 4XX in 5XX pomenijo, da je treba 

uporabiti bodisi znaka "<" in "<<" ali pa glej in glej tudi. 

2. V polju lahko uporabimo podpolje 5 – Kontrola napotila, da v kodirani obliki navedemo enega od 

mnogih možnih standardnih odnosov med slediščem in točko dostopa v polju 2XX. Te kode 

omogočajo sistemom, da prikažejo podatke o specifičnih odnosih v napotilih in normativnih zapisih. 

Ker so besedila, generirana na podlagi kode, odvisna od sistema, je lahko specifični odnos ali 

navodilo izraženo v jeziku, ki ga izbere uporabnik. Ta podatek o odnosu ali navodilo se izpiše skupaj 

z znaki ">", ">>", "<" in "<<" in ne namesto njih.  

3. Če odnos med točko dostopa v polju 2XX in slediščem ni eden tistih, za katerega so predvidene 

vrednosti kode za odnos v podpolju 5, vendar še vedno gre za odnos ena proti ena, je za navajanje 

navodila v obliki besedila predvideno podpolje 0 – Navodilo. Ker je navodilo v obliki besedila, ga 

lahko ustanove, ki podatka v danem jeziku ne morejo uporabiti, pri prikazu normativnih in napotilnih 

zapisov izpustijo, saj se iz oznake polja generirajo tudi manj natančni znaki ">", ">>", "<" in "<<". 

Če se poleg kode za odnos v podpolju 5 pojavi tudi podpolje 0, je za prikaz primernejše navodilo iz 

podpolja 0, razen če to ni zaželeno zaradi jezika ali drugih razlogov. 

4. Če gre med napotilom in točko dostopa, na katero napotilo usmerja, za odnos več proti ena ali pa je 

odnos kako drugače zapleten in je zaradi tega zaželeno, da se napotilo (poleg sledišč) prenese tudi v 

obliki opombe, se lahko uporabijo opombe v poljih 3XX. Variantne točke dostopa, s katerih se 

usmerja, in prednostne točke dostopa, na katere se usmerja v opombah, se morajo v ustreznih 

normativnih zapisih pojaviti tudi v obliki sledišč. To bo omogočilo ustanovam, ki ne morejo uporabiti 

opomb, da prikažejo (nekoliko manj natančne) napotilne podatke iz sledišč na podlagi polj 4XX in 

5XX.  
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SEZNAM POLJ 

0XX  BLOK ZA IDENTIFIKACIJO 

Blok vsebuje podatke, ki identificirajo zapis ali v zapisu opisano entiteto. 

001  Uvodnik zapisa 

035  Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov 
 

1XX  BLOK ZA KODIRANE PODATKE 

Blok vsebuje polja s kodiranimi podatki, ki se nanašajo na zapis ali na entiteto, opisano v zapisu. 

100  Splošni podatki o obdelavi 

101  Jezik entitete 

102  Nacionalnost entitete 

106  Osebno ime/ime korporacije kot predmetna oznaka 

120  Kodirani podatki za osebno ime 

150  Kodirani podatki za ime korporacije 

152  Pravila 

190  Datum rojstva* 

191  Datum smrti* 
 

2XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA 

Blok vsebuje točko dostopa, za katero je zapis kreiran. V normativnem zapisu je to normativna točka 

dostopa, v splošnem pojasnjevalnem zapisu pa pojasnjevalna točka dostopa. 

200  Normativna točka dostopa – osebno ime 

210  Normativna točka dostopa – ime korporacije 
 

3XX  BLOK ZA OPOMBE 

Blok vsebuje opombe, ki so namenjene uporabnikom in ki: 1) pojasnjujejo odnos med točko dostopa v 

polju 2XX in drugimi točkami dostopa; 2) so v pomoč pri identifikaciji entitete, opisane v normativnem 

zapisu. 

300  Opomba 

320  Splošna pojasnjevalna opomba 
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330  Opomba o pomenskem obsegu 

340  Opomba o biografiji in delovanju 
 

4XX  BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA 

Blok vsebuje variantne točke dostopa, s katerih je treba uporabnika napotiti na normativno točko dostopa 

v polju 2XX. 

400  Variantna točka dostopa – osebno ime 

410  Variantna točka dostopa – ime korporacije 
 

5XX  BLOK SORODNIH TOČK DOSTOPA 

Blok vsebuje sorodne točke dostopa, ki so bibliografsko povezane z normativno točko dostopa v polju 

2XX. 

500  Sorodna točka dostopa – osebno ime 

510  Sorodna točka dostopa – ime korporacije 
 

6XX  BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE OZNAKE 

Blok vsebuje klasifikacijske oznake za normativno točko dostopa v polju 2XX. 

686  Druge klasifikacije 
 

7XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH 

JEZIKIH IN/ALI PISAVAH 

Blok vsebuje normativne točke dostopa v drugih jezikih, ki so povezane s točko dostopa v polju 2XX. 

700 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime 
 

8XX  BLOK ZA INFORMACIJE O VIRU PODATKOV 

Blok vsebuje informacije o virih, v katerih je bil podatek o točki dostopa najden, ter druge opombe, ki 

niso namenjene uporabnikom, temveč katalogizatorjem. 

810  Podatek je v: 

815  Podatka ni v: 

820  Informacija o uporabi ali pomenskem obsegu 

830  Splošna katalogizatorjeva opomba 

835  Informacija o izbrisani točki dostopa 

836  Informacija o nadomeščeni točki dostopa 

856  Elektronska lokacija in dostop 
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9XX  BLOK ZA NACIONALNO RABO 

Blok vsebuje podatke, ki so lokalnega pomena in niso namenjeni mednarodni izmenjavi. 

911  Vir imena* 

915  Nepovezana kazalka – osebno ime* 

916  Opomba o konverziji* 

990  Prevezave* 

992  Polje za lokalne potrebe* 
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001  UVODNIK ZAPISA 

Polje vsebuje splošne podatke, ki so potrebni za obdelavo zapisa. 

V normativni bazi podatkov CONOR je uvodnik zapisa v polju 001, identifikacijska številka zapisa (po 

UNIMARC/Normativni podatki v polju 001) pa se vpisuje programsko. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

001  Uvodnik zapisa nr 

 a Status zapisa nr 

 b Vrsta zapisa nr 

 c Vrsta entitete nr 

 g Koda popolnosti zapisa nr 

 x Številka originalnega zapisa* nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

001a  Status zapisa 

Koda označuje stanje obdelave zapisa. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost je "n". 

c popravljen zapis 

Koda se uporablja, ko je zapis dokončno popravljen, tj. brez slovničnih in vsebinskih napak (gl. 

primer 2). 

d izbrisan zapis 

Koda označuje, da zapis ni več veljaven. Če zapis označimo za brisanje, moramo v podpolje 

001x vnesti identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki se uporablja namesto izbrisanega 

zapisa (gl. primer 3). 

n nov zapis 

Koda se uporablja pri vsakem novem zapisu (gl. primer 1). 

r razdružen zapis* 

Koda označuje, da zapis ni več veljaven, ker se je nanašal na več entitet z enakim imenom. 

Namesto njega obstajata vsaj dva nova zapisa (gl. primer 4). 
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001b  Vrsta zapisa 

Koda označuje vrsto zapisa. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost je "x". 

x normativni zapis 

Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje normativno točko dostopa.   

z splošni pojasnjevalni zapis 

Koda označuje zapis, ki v polju 2XX vsebuje pojasnjevalno točko dostopa. Takšne točke 

dostopa ni v nobenem polju 4XX v normativnih zapisih.  

 

 

001c  Vrsta entitete 

Koda označuje vrsto entitete, navedene v polju 2XX. Vnos kode je obvezen; privzeta vrednost 

je "a" ali "b", odvisno od izbrane vnosne maske. 

a osebno ime 

b ime korporacije 

 

 

001g  Koda popolnosti zapisa 

Koda označuje stopnjo popolnosti zapisa. Podpolja ne izpolnjujemo, če je zapis popoln 

(vsebuje potrebne podatke, vključno z variantnimi in sorodnimi točkami dostopa). 

3 nepopoln zapis 

Zapis ni popoln, ker vsi podatki še niso dokončno preverjeni (gl. primer 1). 

 

 

001x  Številka originalnega zapisa* 

Če je v bazi podatkov več normativnih zapisov za isto entiteto (duplikati), se odločimo, kateri 

zapis bomo obdržali, ostale pa označimo za brisanje (v podpolje 001a vnesemo kodo "d"). V 

zapisih, ki smo jih označili za brisanje, v podpolje 001x vnesemo identifikacijsko številko 

normativnega zapisa, ki ostane (gl. primer 3). 

Če se normativni zapis nanaša na več entitet z enakim imenom, ga lahko označimo kot 

razdružen zapis (v podpolje 001a vnesemo kodo "r") in naredimo za vse entitete nove 

normativne zapise. V zapis s statusom "r" v podpolje 001x vnesemo identifikacijske številke  

vseh novih normativnih zapisov (gl. primer 4). 

 

 

PRIMERI 

1. * CONOR.SI-ID=5599075 

001 ⊔⊔ an bx ca g3 

200 ⊔1 aHorvat bIrena 

(Nov, nepopoln normativni zapis.)  
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2. * CONOR.SI-ID=5595491 

001 ⊔⊔ ac bx ca 

200 ⊔1 aHorvat bIrena f1965- 

(Popravljen, popoln normativni zapis.)  

3. * 

001 ⊔⊔ ad bx ca x<nnn> 

200 ⊔1 aZagoričnik bIfigenija 

(Zapis, ki je označen za brisanje. V podpolju x je identifikacijska številka 

normativnega zapisa, ki se uporablja namesto tega zapisa.)  

 

001 ⊔⊔ ac bx ca  

200 ⊔1 aSimonović bIfigenija 

(Zapis, ki ostane (ID=nnn).)  

4. * 

001 ⊔⊔ ar bx ca x<nnn, mmm> 

200 ⊔1 aBartol bTomaž 

(Zapis, ki je označen kot razdružen. V podpolju x sta identifikacijski številki novih 

normativnih zapisov.)  

 

001 ⊔⊔ an bx ca 

200 ⊔1 aBartol bTomaž f1962- 

(Nov zapis (ID=nnn).) 

 

001 ⊔⊔ an bx ca 

200 ⊔1 aBartol bTomaž f1968- 

(Nov zapis (ID=mmm).) 
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035  KONTROLNE ŠTEVILKE ZAPISOV IZ DRUGIH 

SISTEMOV 

Polje vsebuje kontrolno številko zapisa, prevzetega iz drugega vira. Polje ni obvezno. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

035  Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov r 

 a Številka nr 

 z Preklicana ali neveljavna številka r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

035a  Številka 

Koda za organizacijo v oklepaju, ki ji sledi kontrolna številka zapisa v bazi podatkov te 

organizacije. Ker mednarodno veljavnih kod ni, se priporoča vnos kod iz šifranta MARC Code 

List for Organizations. Lahko pa uporabimo tudi polno ime ustanove ali nacionalno kodo 

ustanove. 

 

 

035z  Preklicana ali neveljavna številka 

Preklicana ali neveljavna kontrolna številka zapisa v enaki obliki kot v podpolju 035a. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Kontrolna številka se shrani v enaki obliki, kot se nahaja v prevzetem zapisu.  

 

 



035 COMARC/A 

035 - 2 © IZUM, oktober 2012 

SORODNO POLJE 

Identifikacijska številka zapisa 

Kontrolna številka, ki jo zapisu dodeli ustanova, ki je ta zapis pripravila. 

 

 

PRIMERA 

1.  

035 ⊔⊔ a(CaBVaU)2835210335 

(Kontrolna številka, ki jo je dodelila "University of British Columbia".) 

2.  

035 ⊔⊔ a(OCoLC)1553114 z(OCoLC)153114 

(Kontrolno številko je dodelil OCLC. Prvotno dodeljena številka je bila 

neveljavna in je bila nadomeščena z novo.)  
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100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na vse vrste zapisov v normativni bazi podatkov. Polje je 

obvezno. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

100  Splošni podatki o obdelavi nr 

 b Koda za status normativne točke dostopa nr 

 d Koda za transliteracijo nr 

 c Jezik katalogizacije nr 

 g Pisava katalogizacije nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

100b  Koda za status normativne točke dostopa 

Koda označuje status točke dostopa v normativnem zapisu. Tega podpolja ne smemo 

zamenjevati s podpoljem 001g – Koda popolnosti zapisa, ki se nanaša na celoten zapis. 

a sprejeta 

Točka dostopa je verificirana in sprejeta (gl. primere 1, 2, 3, 4). 

c začasna 

Točke dostopa ne moremo dokončno oblikovati zaradi pomanjkljivih ali neustreznih informacij. 

Ko jo uporabimo naslednjič, jo moramo ponovno proučiti zaradi morebitnih dodatnih 

informacij. 

x ni primerna 

Normativne točke dostopa ni, ker gre za splošni pojasnjevalni zapis, ki ima v polju 2XX 

pojasnjevalno točko dostopa. 

 

 

100c  Jezik katalogizacije 

Koda se dodeljuje programsko in označuje jezik, ki ga uporablja knjižnica pri katalogiziranju 

(gl. primera 3, 4). 

Točka dostopa v polju 2XX je oblikovana po pravilih kataloga, katerega jezik je naveden v tem 

podpolju. Vsi dodatki v polju 2XX ter opombe in navodila so v jeziku katalogizacije. 
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Osnovni del točke dostopa je lahko tudi v jeziku, drugačnem od jezika katalogizacije. Na 

primer: po nekaterih katalogizacijskih pravilih bo enotni naslov za neko anonimno francosko 

delo oblikovan v francoskem jeziku, ne glede na jezik katalogizacije. 

 

 

100d  Koda za transliteracijo 

Koda označuje vrsto trasliteracije, ki se uporablja za prvo osnovno točko dostopa v polju 2XX. 

a transliteracijska tabela ISO 

b drugo 

c več transliteracij 

Koda se uporablja, kadar je v podpoljih 7 polj za točke dostopa zapisanih več pisav (gl. pogl. 

Podpolje 7). 

y ni transliteracije 

 

 

100g  Pisava katalogizacije 

Koda se dodeljuje programsko in označuje pisavo, ki je uporabljena pri katalogiziranju. V tej 

pisavi so dodatki v polju 2XX, opombe in druga navodila. 

ba latinica 

Gl. primer 3. 

ca cirilica – ni specificirana 

Gl. primer 4. 

cb cirilica – srbska* 

cc cirilica – makedonska* 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

(Jezik katalogizacije je francoščina, pisava latinica).  

2.  

100 ⊔⊔ ba cper gfa 

(Zapis je katalogiziran v perzijskem jeziku in v arabski pisavi.)  

3. * CONOR.SI-ID=5595491 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

(Značnica je sprejeta, jezik katalogizacije je slovenščina, pisava latinica.)  

4. *  

100 ⊔⊔ ba cbul gca 

(Točka dostopa je sprejeta, jezik katalogizacije je bolgarščina, pisava cirilica.)  
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102  NACIONALNOST ENTITETE 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na nacionalnost entitete. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

102  Nacionalnost entitete  nr 

 a Država  r 

 b Regija r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev.  

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

102a  Država 

Podpolje vsebuje trimestno kodo države (po standardu ISO 3166), ki ji po narodnosti ali 

državljanstvu pripada oseba oz. v kateri se nahaja sedež korporacije. Podpolje ponovimo, če 

ima avtor dvojno državljanstvo oz. živi in ustvarja v tujini. 

Dodatni kodi: 

xxx nacionalnost ni znana 

Gl. primera 1, 4. 

zzz mednarodno ali več nacionalnosti (več kot tri) 

 

 

102b  Regija 

Podpolje vsebuje dvomestno kodo regije (gl. primer 11). Uporabljamo naslednje kode: 

cr Črna gora** 

cs Centralna Srbija 

fb Federacija BiH 

ko Kosovo 

rs Republika Srpska 

sr Srbija** 

vj Vojvodina 
 

 

 



102 COMARC/A 

102 - 2 © IZUM, oktober 2012 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Vsako podpolje b mora vedno neposredno slediti tistemu podpolju a, na katerega se nanaša. Kadar 

moramo zabeležiti več regij v okviru ene države, pred vsakim podpoljem b ponovimo podpolje a. 

 

 

SORODNO POLJE 

340 OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU (za osebna imena) 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aeng 

102 ⊔⊔ axxx 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aMaclean bIan f19..-.... cexpert auprès de l'UNESCO 

(Kreator normativnega zapisa ni mogel določiti nacionalnosti eksperta.)  

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

102 ⊔⊔ afra ache 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aSchneider bEdgar f1929-1996 

(Francosko-švicarski novinar.) 

3.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ ager aeng 

102 ⊔⊔ ausa adeu 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aArendt bHannah f1906-1975  

340 ⊔⊔ aGerman by birth. Naturalized American in 1951 

4.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aund 

102 ⊔⊔ axxx 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aFoppens bFrançois f16..-17.. cimprimeur libraire prétendu 

(Nacionalnosti tega lažnega tiskarja – založnika ni možno določiti.) 

5.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ ahun 

102 ⊔⊔ ahun 
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200 ⊔1 aKodály, bZoltán, f1882-1967 

(Avtor je Madžar.) 

6.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ arus aeng 

102 ⊔⊔ arus ausa  

200 ⊔1 aNabokov, bVladimir, f1899-1977 

(Rusko-ameriški pisatelj.) 

7.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ ager 

102 ⊔⊔ adeu 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 02 aGoethe Institut 

8.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ amul 

102 ⊔⊔ ache 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 12 aCongrès européen de systémique d1 f1989 eLausanne, Suisse  

9. * CONOR.SI-ID=862051 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv 

102 ⊔⊔ asvn 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aPeroci bEla 

10. * CONOR.SI-ID=775011 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv ahun 

102 ⊔⊔ asvn ahun 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aMukič bFrancek 

(Francek Mukič je Porabski Slovenec.) 

11. *  

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ ascc ager 

102 ⊔⊔ asrb bcs 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aĆorović bVladimir f1885-1941 

(Vladimir Ćorović je srbski zgodovinar.) 
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106  OSEBNO IME/IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA 

OZNAKA 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na uporabo imena kot predmetne oznake. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

106 

 

Osebno ime/ime korporacije kot predmetna 

oznaka  

nr 

 a Oznaka uporabe  nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

106a  Oznaka uporabe 

Koda označuje, ali ime lahko uporabljamo kot predmetno oznako ali ne. 

0 lahko se uporablja tudi kot predmetna oznaka 

Gl. primere 1, 3, 4. 

1 ne uporablja se kot predmetna oznaka 

Gl. primera 2, 5. 

 

 

SORODNI POLJI 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a0 
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120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aHugo bVictor f1802-1885 

(Osebno ime se uporablja tako kot točka dostopa v opisni katalogizaciji in tudi kot 

predmetna točka dostopa.) 

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a1 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔0 aSan Antonio 

(Osebnega imena ni možno uporabljati kot predmetno točko dostopa; kot 

predmetno točko dostopa uporabimo: Dard, Frédéric (1921–2000).) 

3.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

106 ⊔⊔ a0 

150 ⊔⊔ ay 

210 02 aCentre national d'art et de culture Georges Pompidou cParis  

(Ime korporacije se uporablja tako kot točka dostopa v opisni katalogizaciji in 

tudi kot predmetna točka dostopa.) 

4. * CONOR.SI-ID=5039203 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv 

102 ⊔⊔ asvn 

106 ⊔⊔ a0 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1974 b08 c12 

200 ⊔1 aDolenc bJanez f1974- r21203  

(Osebno ime se lahko uporablja kot predmetna točka dostopa.) 

5. * CONOR.SI-ID=3869027 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv aeng afre 

102 ⊔⊔ asvn 

106 ⊔⊔ a1 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1966 b09 c29 

200 ⊔1 aKlepec bPeter r13472  

(Osebnega imena ni možno uporabljati kot predmetno točko dostopa.) 
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120  KODIRANI PODATKI ZA OSEBNO IME 

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na osebna imena. Polje je obvezno. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

120  Kodirani podatki za osebno ime nr 

 a Spol nr 

 b Oznaka za razlikovanje med osebami nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

120a  Spol 

Koda označuje spol osebe, navedene v polju 200. 

a ženski 

b moški 

c sprememba spola 

Oseba je spremenila spol (gl. primera 2, 8). 

u ni znano 

Spola ne moremo določiti (gl. primera 3, 7). 

 

 

120b  Oznaka za razlikovanje med osebami  

Koda označuje, ali se ime v polju 200 nanaša na eno osebo ali na več oseb.  

a točka dostopa za eno osebo 

Normativni zapis se nanaša na eno samo osebo, saj se entiteta v polju 200 razlikuje od vseh 

drugih entitet z enakim imenom zaradi različnih dodatkov, kot so datumi (leto rojstva/smrti), 

plemiški in častni naslovi, ogovori, pridevki itd. (gl. primere 1, 2, 4, 5, 7, 8). 

b točka dostopa za več oseb 

Normativni zapis se lahko nanaša na dve ali več oseb, ker entitete v polju 200 ni možno 

razlikovati od drugih entitet z enakim imenom (gl. primera 3, 6). 
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PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ aa ba 

200 ⊔1 aChristie, bAgatha, f1890-1976 

(Oseba je ženskega spola in razločevalni podatek je leto rojstva in smrti.) 

2.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

500 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

810 ⊔⊔ aHis Coast to coast, 1956. 

 

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ ac ba 

200 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

340 ⊔⊔ aJames Humphry Morris, 10-2-26; had a sex change operation, took new name 

"Jan Morris"; intends to complete a trilogy using James Morris, will publish other 

future books as Jan Morris 

500 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

810 ⊔⊔ aA Machynlleth triad, 1995 bt.p. (Jan Morris) 

3.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

120 ⊔⊔ au bb 

200 ⊔1 aSmith, bJ. 

810 ⊔⊔ aAuthor of The art of poster making 

810 ⊔⊔ aThe art of poster making, 1989: bt.p. (J. Smith) 

810 ⊔⊔ aAuthor of Peter's pip 

810 ⊔⊔ aPeter's pip, 1986: bt.p. (J. Smith) [Another author?] 

(Spol ni znan, ker ga iz imena v polju 200 ni možno določiti; točka dostopa v polju 

200 se lahko nanaša na več oseb, ker ni nobenih identifikacijskih oznak.)  

4.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ alat 

102 ⊔⊔ axxx 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aAntonius, bMarcus, cOrator, f143-87 b.C. 

 

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ alat 

102 ⊔⊔ axxx 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aAntonius, bMarcus, cTriumvir, f82-30 b.C. 

(Za razlikovanje med dvema osebama z enakim imenom sta uporabljena pridevka 

ter letnice rojstva in smrti.)   
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5. * CONOR.SI-ID=3542627 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1960 

200 ⊔1 aChen bShi Ning r11697 

(Oseba je moškega spola, zapis pa se nanaša na eno osebo.) 

6. * CONOR.SI-ID=5241443 

120 ⊔⊔ ab bb 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aBajželj bJanez 

810 ⊔⊔ aMehanski filtri : diplomsko delo. – 1959. bJanez Bajželj 

810 ⊔⊔ aKodiranje slike z vodno označbo : diplomsko delo. - 2000. bJanez Bajželj 

810 ⊔⊔ aModel za utvrđivanje tokova daljinskih putnika / Mirko Čičak, Dragomir 

Mandić, Janez Bajželj. V: Železnice. - ISSN 0350-5138. - 45 (1989), 6, str. 661-

680. bJanez Bajželj 

(Zapis se nanaša na več oseb moškega spola, ki jih ni mogoče natančneje 

identificirati.) 

7. * CONOR.SI-ID=3126115 

120 ⊔⊔ au ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aSalom bLala r09314 

(Zapis se nanaša na eno osebo, katere spola pa katalogizator samo na osnovi 

imena ni mogel določiti.) 

8. * CONOR.SI-ID=5829731 

120 ⊔⊔ ac ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aBornstein bKate 

340 ⊔⊔ aRojena kot Albert Herman Bornstein (sprememba spola) 

(Zapis za osebo, ki je spremenila spol.) 
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150  KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE 

Če je točka dostopa v polju 2XX ime korporacije, se to polje uporablja za podajanje dodatnih informacij o 

korporaciji. Polje izpolnjujemo pri korporacijah, ki so upravni organi na katerikoli ravni (zvezni, državni, 

mestni, občinski itd.). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

150  Kodirani podatki za ime korporacije nr 

 a Vrsta upravnega organa nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

150a  Vrsta upravnega organa 

Koda označuje vrsto upravnega organa (akademske ustanove ne sodijo sem).  

a federacija, samostojna država 

Gl. primera 3, 4. 

b pokrajina, republika, zvezna država 

Gl. primer 2. 

c okrožje, okraj, departma 

d mesto, občina 

e več različnih pristojnosti (pod ravnijo federacije ali samostojne države) 

Npr. medmestni, medobčinski organi. 

f mednarodna medvladna organizacija 

g vlada v izgnanstvu ali ilegali 

h upravni organ ni določen 

y ni upravni organ 

Gl. primer 1. 

z druga vrsta upravnega organa 
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PRIMERI 

1.  

150 ⊔⊔ ay  

210 02 aBrunel University. bEducation Liaison Centre  

2.  

150 ⊔⊔ ab 

210 01 aOntario. bOffice of arbitration 

3.  

150 ⊔⊔ aa 

210 01 aUnited States. bDepartment of Defense 

4. * CONOR.SI-ID=5701219 

150 ⊔⊔ aa 

210 01 aSlovenija bSlovenska vojska 
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152  PRAVILA 

Polje označuje sistem pravil, v skladu s katerim je bila oblikovana normativna točka dostopa v polju 

2XX. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

152  Pravila nr 

 a Katalogizacijska pravila nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

152a  Katalogizacijska pravila 

Koda označuje katalogizacijska pravila, uporabljena pri oblikovanju točke dostopa. 

PPIAK Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 

AACR2R Anglo-ameriška katalogizacijska pravila, 2. izdaja 

AIK67 Kalan, P.: Abecedni imenski katalog 1967, 2. izdaja 

RAKK Ръководство за азбучни каталози на книги 

 

 

PRIMERI 

1. * CONOR.SI-ID=1855843 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aPotrč bIztok r02046 

2. * CONOR.SI-ID=5917027 

152 ⊔⊔ aAACR2R 

200 ⊔1 aQuick bAmanda 

300 0⊔ aAmanda Quick je psevdonim; pravo avtoričino ime je Jayne Ann Krentz; 

objavlja pa tudi kot Stephanie James, Jayne Castle in Jayne Taylor 

400 ⊔1 aKvik bAmanda 

500 ⊔1 5f aKrentz bJayne Ann 

500 ⊔1 5e aJames bStephanie 

500 ⊔1 5e aCastle bJayne 

500 ⊔1 5e aTaylor bJayne 
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3. *  

152 ⊔⊔ aRAKK 

200 ⊔1 7ca aЙовков bЙордан Стефанов f1880-1937 

200 ⊔1 7ba aJovkov bJordan Stefanov f1880-1937  

400 ⊔1 aЙовков bЙордан 
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190  DATUM ROJSTVA* 

Polje uporabljamo v normativnih zapisih za osebna imena. Letnice kot del točke dostopa lahko vnesemo 

tudi v podpolje 200f.  

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

190  Datum rojstva* nr 

 a Letnica rojstva nr 

 b Mesec rojstva nr 

 c Dan rojstva nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Točnost datuma rojstva 

0 datum rojstva ni zanesljivo ugotovljen 

1 datum rojstva je znan 

2  Datum rojstva pred ali po našem štetju 

0 datum rojstva pred našim štetjem 

1 datum rojstva po našem štetju 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

190a  Letnica rojstva 

Letnico rojstva zapisujemo v obliki LLLL.  

 

 

190b  Mesec rojstva 

Mesec rojstva zapisujemo v obliki MM. 

 

 

190c  Dan rojstva 

Dan rojstva zapisujemo v obliki DD. 

 

 



190 COMARC/A 

190 - 2 © IZUM, oktober 2012 

PRIMERI 

1. * CONOR.SI-ID=2147427 

190 11 a1946 b08 c02 

200 ⊔1 aHorvat bSonja r03876 

2. * CONOR.SI-ID=745315 

190 11 a1867 b12 c03 

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

3. * CONOR.SI-ID=5203299 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 01 a1970 

200 ⊔1 aKovačevič bMarijan 

(Leto avtorjevega rojstva ni zanesljivo ugotovljeno.) 

4. * CONOR.SI-ID=6035555 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 10 a0427 

200 ⊔0 aPlato 

(Avtor je bil rojen leta 427 pred našim štetjem.) 
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191  DATUM SMRTI* 

Polje uporabljamo v normativnih zapisih za osebna imena. Letnice kot del točke dostopa lahko vnesemo 

tudi v podpolje 200f. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

191  Datum smrti* nr 

 a Letnica smrti nr 

 b Mesec smrti nr 

 c Dan smrti nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Točnost datuma smrti 

0 datum smrti ni zanesljivo ugotovljen 

1 datum smrti je znan 

2  Datum smrti pred ali po našem štetju 

0 datum smrti pred našim štetjem 

1 datum smrti po našem štetju 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

191a  Letnica smrti 

Letnico smrti zapisujemo v obliki LLLL. 

 

 

191b  Mesec smrti 

Mesec smrti zapisujemo v obliki MM. 

 

 

191c  Dan smrti 

Dan smrti zapisujemo v obliki DD. 
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PRIMERI 

1. * CONOR.SI-ID=1251171 

190 11 a1758 b02 c03 

191 11 a1819 b01 c08 

200 ⊔1 aVodnik bValentin 

2. * CONOR.SI-ID=745827 

190 11 a1914 b12 c14 

191 11 a1988 b02 c26 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

3. * CONOR.SI-ID=2021987 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1928 

191 01 a1992 

200 ⊔1 aBezjak bSilva r03132 

(Leto avtoričine smrti ni zanesljivo ugotovljeno.) 

4. * CONOR.SI-ID=6120547 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 10 a0106 

191 10 a0043 

200 ⊔1 aCicero bMarcus Tullius 

(Avtor je umrl leta 43 pred našim štetjem.) 
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KONTROLNA PODPOLJA 

 

SEZNAM PODPOLJ 

 

3 Številka zapisa 

5 Kontrola napotila 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 

 

 

Ta podpolja lahko uporabljamo na enak način v različnih poljih od bloka 2XX dalje. Zato so opisana 

skupaj na naslednjih straneh. Kontrolna podpolja se nahajajo pred drugimi podpolji v polju. 

Pri opisu posameznih polj je navedeno, katera kontrolna podpolja se lahko v njih uporabljajo. 
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PODPOLJE 3 – ŠTEVILKA ZAPISA 

Podpolje uporabljamo v poljih 5XX in 7XX. Vsebuje številko normativnega zapisa za ime v polju 5XX 

(gl. primer 1) ali 7XX (gl. primer 2). 

 

 

PRIMERA 

1.  

210 01 aFrance bMinistère de la culture et de la communication c1997-.... 

510 01 3frBN011535673 5a aFrance bMinistère de la culture c1995-1997 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "frBN012345678".) 

 

210 01 aFrance bMinistère de la culture c1995-1997 

510 01 3frBN012345678 5b aFrance bMinistère de la culture et de la communication 

c1997- 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "frBN011535673".) 

2. * 

200 ⊔1 7ca aРьорих bЕлена Ивановна f1879-1955 

700 ⊔1 38684645 7ca aРерих bЕлена Ивановна f1879-1955 

700 ⊔1 38684645 7ba aRerih bElena Ivanovna f1879-1955 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "8684389".) 

 

200 ⊔1 7ca aРерих bЕлена Ивановна f1879-1955 

200 ⊔1 7ba aRerih bElena Ivanovna f1879-1955 

700 ⊔1 7ca 38684389 aРьорих bЕлена Ивановна f1879-1955 

(Normativni zapis ima identifikacijsko številko "8684645".) 
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PODPOLJE 5 – KONTROLA NAPOTILA 

Podpolje uporabljamo v poljih 4XX in 5XX. Vanj lahko vnesemo kodo za odnos med točko dostopa v 

polju 4XX oz. 5XX in normativno točko dostopa v polju 2XX. 

Koda za odnos se uporablja za generiranje posebne uvodne fraze oz. navodila, ki se izpiše v napotilu (kot 

je prikazano v spodnji tabeli). Odnos, ki ga opisuje koda, je pomensko nasproten navodilu (gl. primera 2, 

3). Prisotnost navodil v napotilih je izbirna. Ni napačno, če sta uporabljena samo znaka ">" ali ">>". 

V prikazu normativnega zapisa se pomen kode za odnos uporablja dobesedno in se izpiše v oklepaju 

poleg variantne oz. sorodne točke dostopa (gl. primere 2, 3, 6). 

Za podrobnejša pojasnila gl. poglavje Uvod, Navodila za uporabo, Prikaz napotilnih in normativnih 

zapisov. 

Določene so naslednje vrednosti kod: 

a zgodnejše ime  

b poznejše ime 

d akronim 

e psevdonim 

f pravo ime 

i versko ime 

j ime po poroki 

k ime pred poroko 

l skupni psevdonim 

m posvetno ime 

z drugo 
 

Primeri navodil, generiranih iz kod za odnos: 

Koda za odnos in 

podatek o odnosu 

Navodilo, generirano iz polja 

4XX 

Navodilo, generirano iz polja 5XX 

a zgodnejše ime Glej pod poznejšim imenom: Glej tudi pod poznejšim imenom: 

b poznejše ime Glej pod zgodnejšim imenom: Glej tudi pod zgodnejšim imenom: 

d akronim Glej pod razširjeno obliko: Glej tudi pod razširjeno obliko: 

e psevdonim Glej pod pravim imenom: Glej tudi pod pravim imenom: 

f pravo ime Glej pod psevdonimom: Glej tudi pod psevdonimom: 

i versko ime Glej pod posvetnim imenom: Glej tudi pod posvetnim imenom: 

j ime po poroki Glej pod imenom pred poroko: Glej tudi pod imenom pred poroko: 

k ime pred poroko Glej pod imenom po poroki: Glej tudi pod imenom po poroki: 

l skupni psevdonim Glej pod pravimi imeni avtorjev: Glej tudi pod pravimi imeni avtorjev: 

m posvetno ime Glej pod verskim imenom: Glej tudi pod verskim imenom: 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aOrwell bGeorge  

400 ⊔1 5f aBlair bEric Arthur 

(Eric Arthur Blair je pisal pod psevdonimom George Orwell.) 
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2.  

200 ⊔0 aMarie de la Trinité cdominicaine f1904-....  

300 0⊔ aNom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastère Sainte-Catherine 

de Langeac (43300, Haute-Loire) 

400 ⊔1 5m aBoiral bRosa 

Prikaz normativnega zapisa: 

Marie de la Trinité, dominicaine, 1904 

Nom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastère Sainte-Catherine de Langeac           

(43300, Haute-Loire) 

< Boiral, Rosa (posvetno ime) 

Prikaz napotila: 

Boiral, Rosa 

Glej pod verskim imenom: > Marie de la Trinité, dominicaine, 1904 

3.  

210 02 aDunedin Savings Bank 

510 02 5a aOtago Savings Bank 

Prikaz normativnega zapisa: 

Dunedin Savings Bank 

<< Otago Savings Bank (zgodnejše ime) 

Prikaz napotila: 

Otago Savings Bank 

Glej tudi pod poznejšim imenom: >> Dunedin Savings Bank 

4.  

210 02 aCoopération et aménagement cFrance 

510 02 5a aSecrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat cFrance 

Prikaz napotila: 

Secrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat (France) 

Glej tudi pod poznejšim imenom: >> Coopération et aménagement (France) 

5.  

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔0 aMarie et Joseph 

300 0⊔ aAuteurs de romans policiers (pour adultes et enfants). - Pseudonyme collectif de 

Corinne Bouchard (qui écrit aussi sous le nomme Corinne Arbore) (pseudonyme 

Marie), née le 4 novembre 1958 et de Pierre Mezinski (pseudonyme Joseph), né le 

1er juillet 1950; commencent à écrie en 1990 séparément sous leurs patronymes, 

mais n'ont à ce jour jamais écrit séparément sous le prénom choisi par chacum 

comme pseudonyme. 

500 ⊔1 5f aBouchard bCorinne f1958 

500 ⊔1 5f aMezinski bPierre f1950- 

6. * CONOR.SI-ID=107363 

200 ⊔1 aBor bMatej 

400 ⊔1 5f aPavšič bVladimir 

Prikaz normativnega zapisa: 

Bor, Matej 

< Pavšič, Vladimir (pravo ime) 
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PODPOLJE 7 – PISAVA OSNOVNEGA DELA TOČKE 

DOSTOPA 

V podpolju 7 določamo pisavo osnovnega dela točke dostopa. Podpolje se uporablja, če v sistemu 

COBISS kreiramo točke dostopa v več pisavah, npr. v cirilici ali latinici. 

Uporabljamo ga lahko v poljih 4XX, 5XX in 7XX, medtem ko je njegova uporaba v vzporednih poljih 

2XX obvezna. 

Za podrobnejša pojasnila gl. poglavje Uvod, Navodila za uporabo. 

 

 

PRIMERI 

1. * 

100 ⊔1 ba cbul gca 

200 ⊔1 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

200 ⊔1 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900 

400 ⊔1 7ca aСоловьов bВладимир f1853-1900 

700 ⊔⊔ 31324645 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900 

(V polju 200 sta točki dostopa zapisani v cirilici in latinici, točki dostopa v poljih 

400 in 700 pa v cirilici.) 

2. * 

100 ⊔1 ba cbul gca 

200 ⊔1 7ca aКинг bСтивънf1946-  

200 ⊔1 7ba aKing bStephen f1946-  

400 ⊔1 5e 7ca aБакман bРичард 

400 ⊔1 5e 7ba aBachman bRichard 

(Normativni in variantni točki dostopa sta zapisani v cirilici in latinici.) 

3. * 

100 ⊔1 ba cscc gcb 

200 ⊔1 7ca aТолстой bЛев Николаевич f1828-1910 

200 ⊔1 7ba aTolstoj bLev Nikolaevič f1828-1910 

400 ⊔1 7cb 9scc aТолстој bЛав Николајевич f1828-1910 

400 ⊔1 7ba 9scc aTolstoj bLav Nikolajevič f1828-1910 
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PODPOLJE 9 – JEZIK OSNOVNEGA DELA TOČKE 

DOSTOPA 

Podpolje uporabljamo v poljih 2XX, 4XX, 5XX in 7XX. Vanj vnesemo trimestno kodo za jezik 

osnovnega dela točke dostopa v polju 4XX ali 7XX, kadar se ta razlikuje od jezika osnovnega dela točke 

dostopa v polju 2XX. Osnovni del točke dostopa je tisti del točke dostopa, ki identificira entiteto, brez 

dodatkov. Vsi dodatki so namreč v jeziku katalogizacije (gl. primer 1).  

Podpolje 9 je obvezno v vsakem polju 7XX z normativno točko dostopa v drugem jeziku ali pisavi, kadar 

gre za vzporedne točke dostopa ali vzporedne podatke (gl. primer 5), ni pa obvezno v poljih 2XX, 4XX in 

5XX. 

 

 

PRIMERI 

1.  

100 ⊔⊔ cfre 

200 ⊔1 9ita aNicolini da Sabbio bDomenico cimprimeur-librarie f15-- to 160-? 

(Osnovni del točke dostopa (podpolji a in b) je v italijanskem jeziku, ker pa je jezik 

katalogizacije francoščina, je dodatek k imenu (podpolje c) v francoščini.) 

2. * CONOR.SI-ID=1071459 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

200 ⊔1 aShakespeare bWilliam 

400 ⊔1 9scr aŠekspir bViljem 

3. * CONOR.SI-ID=862051 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

200 ⊔1 aPeroci bEla 

400 ⊔1 9slo aPerocióva bEla 

(Oblika ženskega imena v slovaškem jeziku.) 

4. * CONOR.SI-ID=3223139 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

200 ⊔1 aŽižek bSlavoj r09979 

400 ⊔1 9jpn aJijeku bSuravoi 

400 ⊔1 9jpn aJijeku bSuravoj 

400 ⊔1 9chi aQizeke bSilawore 

(Oblike imena, transliterirane iz japonščine in kitajščine.) 

5. * 

100 ⊔⊔ ba cbul gca 

200 ⊔1 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

200 ⊔1 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900 

400 ⊔1 7ca aСоловьов bВладимир Сергеевич f1853-1900 

700 ⊔1 31324645 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900 

(V polju 700 je zapisana vzporedna točka dostopa v bolgarščini.) 
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2XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK 

DOSTOPA 

 

SEZNAM POLJ 

 

200  Normativna točka dostopa – osebno ime 

210  Normativna točka dostopa – ime korporacije 

 

 

Blok vsebuje točko dostopa, za katero je zapis kreiran. V normativnem zapisu je to normativna točka 

dostopa, v splošnem pojasnjevalnem zapisu pa pojasnjevalna točka dostopa. 

Normativni zapis mora vsebovati eno polje iz bloka 2XX. Samo v primerih, kadar obstajajo različne 

oblike točk dostopa v različnih pisavah, se polja iz bloka 2XX lahko ponovijo. 

V poljih 2XX lahko uporabljamo naslednji kontrolni podpolji: 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 
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200  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za osebno ime. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

200  Normativna točka dostopa – osebno ime r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 r Šifra raziskovalca* nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vnešeno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX). 

 

 

200a  Začetni element 

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

razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno. 

 

 

200b  Preostali del imena 

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

primere 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost indikatorja 1. 
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200c  Dodatki k imenu (ne datumi) 

Kakršnikoli dodatki k imenu, ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primere 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo (gl. primera 4, 5). 

 

 

200d  Rimske številke 

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

(gl. primera 2, 9). Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to 

podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 6). Če podpolje izpolnimo, moramo vrednost 

indikatorja postaviti na 0. 

 

 

200f  Datumi 

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena (gl. primere 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). V podpolje lahko 

vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali 

okrajšani obliki (gl. primer 7). 

 

 

200r  Šifra raziskovalca* 

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vnos podpolja je 

obvezen pri zapisih za vse raziskovalce, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MŠZŠ. 

Uporablja se globalni šifrant raziskovalcev iz uradnih evidenc MŠZŠ z naslednjimi podatki: 

šifra raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, dekliški priimek, leto rojstva in področje 

delovanja (gl. primer 12). 

 

 

2007  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa (gl. primera 13, 14). Podpolje se uporablja 

le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

2009  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa (gl. primer 14). Podpolje se uporablja le v 

tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več jezikih. 
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OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi 

katalogizacijskimi pravili. 

Polje je ponovljivo le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več različnih pisavah. 

 

 

SORODNA POLJA 

400 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

500 SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

700 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aHorne, bDonald, f1921- 

2.  

200 ⊔0 aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825 

3.  

200 ⊔1 aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901 

4.  

200 ⊔1 aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of 

5.  

200 ⊔0 aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia 

6.  

200 ⊔0 aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East 

7.  

200 ⊔0 aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240 

8. * CONOR.SI-ID=745827 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

9. * CONOR.SI-ID=427875 

200 ⊔0 aJoannes Paulus dII cpapež 

10. * CONOR.SI-ID=5924707 in 2269795 

200 ⊔1 aBešter bJanez f11.9.1955- 

 

200 ⊔1 aBešter bJanez f4.6.1955- 

(Če sta soimenjaka rojena istega leta, ju natančneje identificiramo s celotnim 

datumom rojstva.) 
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11. * CONOR.SI-ID=897379 in 5318755 

200 ⊔1 aPirnat bMiha cml. 

 

200 ⊔1 aPirnat bMiha cst. 

12. * CONOR.SI-ID=2224483 

200 ⊔1 aNovak bHelena f1934- r04278 

13. *  

200 ⊔1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

200 ⊔1 7ba aNušić bBranislav f1864-1938 

(Polje 200 ponavljamo le za normativno točko dostopa v drugi pisavi. Pri 

alternativnih pisavah obvezno vnašamo kodo za pisavo osnovnega dela točke 

dostopa.) 

14. * 

200 ⊔1 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881 

200 ⊔1 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881 

700 ⊔1 310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881 

(Normativni točki dostopa sta v alternativnih pisavah, cirilici in latinici. V sistemu 

COBISS.BG uporabljajo še tretjo normativno točko dostopa, ki je v bolgarski 

cirilici, zato se nahaja v ločenem zapisu. Zapisa sta med seboj povezana preko 

polja 700.) 

 

200 ⊔1 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881 

700 ⊔1 310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881 

700 ⊔1 310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881 

(Normativna točka dostopa je v bolgarski cirilici. Izvirna oblika imena je v ruski 

cirilici skupaj z alternativno latinično obliko.) 
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210  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

Polje vsebuje točko dostopa za ime korporacije ali sestanka. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo, obravnavamo kot imena 

korporacij (polje 210). Imena političnoteritorialnih enot, sama ali samo s predmetnimi določili kot 

dodatki, obravnavamo kot imena političnoteritorialnih enot (polje 215). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

210  Normativna točka dostopa – ime korporacije r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Leto sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vnešeno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX). 

 

 

210a  Začetni element 

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

razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno. 
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210b  Podrazdelek 

Ime hierarhično podrejene korporacije, kadar ime vključuje hierarhijo (gl. primera 1, 9), ali ime 

korporacije, podrejene političnoteritorialni enoti (gl. primere 2, 7, 11). Podpolje ne vključuje 

pojasnil, ki jih dodajamo zaradi razlikovanja med ustanovami z enakim imenom (gl. podpolja c, 

g in h). Podpolje ponovimo, kadar sta v hierarhiji več kot dva nivoja. 

 

 

210c  Dodatek k imenu ali kvalifikator 

Kakršenkoli dodatek, ki ga imenu korporacije doda katalogizator, razen številke, leta in kraja 

sestanka (gl. primere 3, 4, 8, 9). 

 

 

210d  Zaporedna številka sestanka 

Zaporedna številka sestanka (gl. primera 4, 10). 

 

 

210e  Kraj sestanka 

Kraj sestanka, kadar ta podatek potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primere 4, 5, 10). 

 

 

210f  Leto sestanka 

Leto sestanka, kadar ga potrebujemo kot del točke dostopa (gl. primere 4, 5, 10). 

 

 

210g  Invertirani element 

Katerikoli del imena korporacije, ki je odstranjen z začetka imena, zato da je korporacija 

vnesena pod besedo, po kateri jo bomo najverjetneje iskali. To podpolje se pogosteje uporablja 

pri variantnih točkah dostopa (gl. primer 4 pri polju 410). 

 

 

210h  Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 

Pri invertirani obliki imena vnesemo v to podpolje del imena, ki ni začetni ali invertirani 

element.  
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2107  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa. Podpolje se uporablja le v tistih sistemih 

COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

2109  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa. Podpolje se uporablja le v tistih sistemih 

COBISS, v katerih vodijo kataloge v več jezikih. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje prednostno obliko imena korporacije, ki je določena v skladu z nacionalnimi 

katalogizacijskimi pravili. 

Polje je ponovljivo le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več različnih pisavah. 

 

 

SORODNA POLJA 

150 KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE 

410 VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

510 SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

710 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – IME 

KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 02 aBrunel University. bEducation Liaison Centre 

2.  

210 01 aOntario. bOffice of Arbitration 

3.  

210 02 aPomorski muzej c(Kotor) 

4.  

210 12 aLabour Party c(Great Britain). bConference d(72
nd 

; f1972 ; eBlackpool, 

Lancashire) 

5.  

210 12 aNorth Carolina Conference on Water Conservation f(1975 ; eRaleigh) 

 



210 COMARC/B 

210 - 4 © IZUM, oktober 2012 

6.  

210 02 aChurch of England 

7.  

210 01 aUnited States bArmy 

8. * CONOR.SI-ID=5206627 

210 02 aGoriški muzej cNova Gorica 

(Imenu korporacije je kot kvalifikator dodano zemljepisno ime.) 

9. * CONOR.SI-ID=5283171 

210 02 aGospodarska zbornica Slovenije bObmočna zbornica Zasavje cTrbovlje 

(Nesamostojna korporacija, ki se identificira z nadrejeno institucijo.) 

10. * CONOR.SI-ID=5210979 

210 12 aOrtopedski dnevi d19 f2001 eLjubljana 

(Sestanek, določen z zaporedno številko, krajem in letom sestanka.) 

11. * CONOR.SI-ID=5701219 

210 01 aSlovenija bSlovenska vojska 

(Korporacija je organ političnoteritorialne enote.) 
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3XX  BLOK ZA OPOMBE 

 

SEZNAM POLJ 

 

300  Opomba 

320  Splošna pojasnjevalna opomba 

330  Opomba o pomenskem obsegu 

340  Opomba o biografiji in delovanju 

 

 

Opombe 300, 330 in 340 uporabljamo v normativnih zapisih. Opomba 300 pojasnjuje odnos med točko 

dostopa v polju 2XX in drugimi točkami dostopa ali podaja dodatne informacije o točki dostopa. Opombo 

330 uporabljamo za opis pomenskega obsega točke dostopa v polju 2XX. Opombo 340 uporabljamo za 

beleženje biografskih podatkov ali podatkov o delovanju osebe, navedene v polju 200. 

Opombo 320 uporabljamo v splošnih pojasnjevalnih zapisih. Opomba vsebuje navodila za iskanje tistih 

točk dostopa, za katere pričakujemo, da jih bomo našli v obliki, podani v pojasnjevalni točki dostopa. 

Opombe v bloku 3XX so namenjene uporabnikom in so napisane v obliki, primerni za javni prikaz. 

Opombe, namenjene katalogizatorjem, so v bloku za informacije o viru podatkov 8XX. 

Vsa polja 3XX so neobvezna. 
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300  OPOMBA 

Polje uporabljamo za pojasnitev odnosa med točko dostopa v polju 2XX in drugimi entitetami (gl. 

primere 1, 2, 4, 5). V polje vnašamo tudi podatke, ki so v pomoč pri identifikaciji točke dostopa (gl. 

primer 3). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

300  Opomba r 

 a Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta opombe 

0 opomba se nanaša na uporabo točke dostopa za 

avtorja 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

300a  Besedilo opombe 

Besedilo opombe v jeziku katalogizacije. 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aØrn, bB. 

300 0⊔ aJoint pseudonym of Mette Bader, Hans Jørn Christensen, Jørgen Døør and 

others. 

500 ⊔1 5f aBader, bMette 

500 ⊔1 5f aChristensen, bHans Jørn 

500 ⊔1 5f aDøør, bJørgen, f1933- 

 

200 ⊔1 aBader, bMette 

500 ⊔1 5l aØrn, bB. 
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200 ⊔1 aChristensen, bHans Jørn 

500 ⊔1 5l aØrn, bB. 

 

200 ⊔1 aDøør, bJørgen, f1933- 

500 ⊔1 5l aØrn, bB. 

2.  

210 01 aOntario. bOffice of Arbitration 

300 0⊔ aReplaced Ontario Labour-Management Arbitration Commission on Sept. 1, 

1979. 

510 02 5a aOntario Labour-Management Arbitration Commission 

 

210 02 aOntario Labour-Management Arbitration Commission 

300 0⊔ aReplaced by Ontario. Office of Arbitration on Sept. 1, 1979. 

510 01 5b aOntario. bOffice of Arbitration 

3.  

210 01 aCanada. bRoyal Commission on Banking Finance 

300 0⊔ aEstablished Oct. 18, 1961. Final report submitted Feb. 4, 1964. Chairman: Dana 

Harris Porter. 

(V zapisu je prisotna samo opomba, ni pa nobenih variantnih ali sorodnih točk 

dostopa.) 

4. * CONOR.SI-ID=6065251 

200 ⊔1 aPaganel bJožef 

300 0⊔ aJožef Paganel je skupni psevdonim Emila Filipčiča in Branka Gradišnika 

500 ⊔1 5f aFilipčič bEmil 

500 ⊔1 5f aGradišnik bBranko 

5. * CONOR.SI-ID=1869923 

200 ⊔1 aCevc bEmilijan r02122 

300 0⊔ aPsevdonimi pri leposlovju in prevodih 

400 ⊔1 5e aRošte bVlado 

400 ⊔1 5e aSkržolec bJanez 

400 ⊔1 5e aZakalar bJoža 

400 ⊔1 5e aKosem bPeter 
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320  SPLOŠNA POJASNJEVALNA OPOMBA 

Polje uporabljamo v splošnih pojasnjevalnih zapisih za pojasnila, ki so v pomoč pri iskanju in razvrščanju 

točk dostopa. Pojasnjevalna točka dostopa (beseda ali besedna zveza, ki jo opomba pojasnjuje) je podana 

v polju 2XX, pojasnilo pa v polju 320. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

320  Splošna pojasnjevalna opomba nr 

 a Besedilo opombe r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

320a  Besedilo opombe 

Besedilo splošne pojasnjevalne opombe. 

 

 

PRIMER 

1.  

001 ⊔⊔ bz 

200 ⊔0 aDe la 

320 ⊔⊔ aFor names beginning with a prefix, search under the prefix (under each element 

if the prefix is made up of multiple words) as well as under the name following the 

prefix. 

(Koda v podpolju 001b označuje splošni pojasnjevalni zapis. V opombi je podano 

navodilo za iskanje osebnih imen, ki se začenjajo s predpono.) 
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330  OPOMBA O POMENSKEM OBSEGU 

Polje uporabljamo za opis pomenskega obsega točke dostopa v polju 2XX. Podamo lahko pojasnila v 

primeru dvoumnih ali podobnih izrazov, opombe za uporabnike itd. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

330  Opomba o pomenskem obsegu r 

 a Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta opombe 

0 opomba se nanaša na uporabo točke dostopa za 

avtorja 

2 - - 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

330a  Besedilo opombe 

Besedilo opombe o pomenskem obsegu. 

 

 

PRIMERA 

1.  

200 ⊔0 aÉtienne d'Athènes 

330 0⊔ aNe pas confondre avec Stephanus Alexandrinus, du Ier siècle, commentateur 

d'Aristote 

2. * CONOR.SI-ID=618595 

200 ⊔1 aLampe Kajtna bMojca 

330 0⊔ aNe zamenjuj z Lampe Mojca 
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4XX  BLOK VARIANTNIH TOČK 

DOSTOPA 

 

SEZNAM POLJ 

 

400  Variantna točka dostopa – osebno ime 

410  Variantna točka dostopa – ime korporacije 

 

 

Blok vsebuje variantne točke dostopa. Iz vsakega polja 4XX se lahko generira napotilo, ki usmerja 

uporabnika z variantne točke dostopa na normativno točko dostopa v polju 2XX (tj. kazalka). 

Polja 4XX imajo enake indikatorje in podpolja kot polja 2XX, zato pri poljih 4XX opisi podpolj niso 

ponovljeni. 

V poljih 4XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja: 

5 Kontrola napotila 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 
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400  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko osebnega imena, ki nas pri iskanju usmeri na normativno 

točko dostopa v polju 200. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

400  Variantna točka dostopa – osebno ime r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 5 Kontrola napotila nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolja 5, 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja (pred 

blokom 2XX). 

 

 

4005  Kontrola napotila 

Koda označuje odnos med variantno točko dostopa v polju 400 in normativno točko dostopa v 

polju 200 (gl. primere 4, 6, 8, 9, 10). 

 

 

4007  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa v polju 400 (gl. primera 11, 12). Podpolje 
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se uporablja le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

4009  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa v polju 400, kadar se ta razlikuje od jezika 

osnovnega dela točke dostopa v polju 200. Podpolje se uporablja le v tistih sistemih COBISS, v 

katerih vodijo kataloge v več jezikih. 

Podpolje 9 v polju 400 uporabljamo za krmiljenje izpisa kazalk pri posameznih bibliografskih 

zapisih. Z vnosom tega podpolja preprečimo izpis določenih kazalk. Pri posameznih avtorjih iz 

polj 70X v bibliografskem zapisu se bodo izpisale samo kazalke za tiste variantne točke 

dostopa, za katere polje 400 ustreznega normativnega zapisa podpolja 9 bodisi ne vsebuje 

bodisi je v njem enaka koda kot v bibliografskem zapisu v podpolju 101a – Jezik besedila (gl. 

primer 5). Na ta način se lahko izognemo izpisu kazalk za tiste oblike imena, ki so nastale 

zaradi prevodov avtorjevih del v različne jezike. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 400 je variantna ali nesprejeta oblika točke dostopa v polju 200. 

 

 

SORODNO POLJE 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aDu Maurier, cDame bDaphne 

400 ⊔1 aMaurier, cDame bDaphne du 

2.  

200 ⊔1 aWaterman, bAnthony M.C., f1931- 

400 ⊔1 aWaterman, bA.M.C. 

3.  

200 ⊔1 aRolfe, bFr. 

400 ⊔0 aCorvo, cBaron 

400 ⊔1 aRolfe, bFrederick William 

4. * CONOR.SI-ID=107363 

200 ⊔1 aBor bMatej 

400 ⊔1 5f aPavšič bVladimir 
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Prikaz normativnega zapisa: 

Bor, Matej 

< Pavšič, Vladimir (pravo ime) 

5. * CONOR.SI-ID=1071459 

200 ⊔1 aShakespeare bWilliam 

400 ⊔1 9scr aŠekspir bViljem 

(Kazalka za obliko "Šekspir, Viljem" se bo izpisala samo pri bibliografskih 

zapisih, v katerih je v podpolju 101a koda "scr".) 

6. * CONOR.SI-ID=844643 

200 ⊔1 aPavlin bStanka 

400 ⊔1 5k aJančar bStanka  

7. * CONOR.SI-ID=2335331 

200 ⊔1 aArnež bZoran M. r04917 

400 ⊔1 aArnež bZoran 

400 ⊔1 aArnež bZoran Marij 

400 ⊔1 aArnež bZ. 

8. * CONOR.SI-ID=1043299 

200 ⊔1 aRužič bErnest 

400 ⊔0 5z aE. R. 

400 ⊔0 5z aER 

9. * CONOR.SI-ID=398947 

200 ⊔0 aJanez Svetokriški 

400 ⊔1 5f aLionelli bTobija  

400 ⊔0 aIoannes Baptista a Santa Cruce 

400 ⊔0 aJoannes Baptista a Sancta Cruce 

10. * CONOR.SI-ID=4711779 

200 ⊔1 aLahovnik bMatej r18935 

400 ⊔1 5z aLahkovnik bMatej 

810 ⊔⊔ aRešeni primeri, naloge in pojasnila za predmet Ekonomika podjetja 2 : vaje / 

Matej Lahkovnik[!]. - 2001 bMatej Lahkovnik 

830 ⊔⊔ aOblika imena Lahkovnik, Matej je posledica tipkarske napake. 

(Če je avtorjevo ime na publikaciji napačno napisano, izdelamo kazalko tudi za to 

obliko.) 

11. * 

200 ⊔1 7ca aПрокофьев bСергей Сергеевич f1891-1953 

200 ⊔1 7ba aProkof'ev bSergej Sergeevic f1891-1953 

400 ⊔0 7ca aПрокофиев f1891-1953 

400 ⊔1 7ba aProkofiev bSergej f1891-1953 

400 ⊔1 7ca aПрокофиев bСергей f1891-1953 

12. * 

200 ⊔0 7cb aГргур dI cпапа fоко 540-604 

200 ⊔0 7ba aGregorius dI cpapa foko 540-604 

400 ⊔0 7cb aГригорије Двојеслов fоко 540-604 cсвети 

400 ⊔0 7ba aGrgur Veliki foko 540-604 
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410  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko imena korporacije, ki nas pri iskanju usmeri na 

normativno točko dostopa v polju 210. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo, obravnavamo kot imena 

korporacij (polje 410). Imena političnoteritorialnih enot, sama ali samo s predmetnimi določili kot 

dodatki, obravnavamo kot imena političnoteritorialnih enot (polje 415). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

410  Variantna točka dostopa – ime korporacije r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Leto sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 5 Kontrola napotila nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vnešeno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do h so opisana pri polju 210, podpolji 5 in 7 pa v poglavju Kontrolna podpolja (pred 

blokom 2XX). 

 

 

4105  Kontrola napotila 

Koda označuje odnos med variantno točko dostopa v polju 410 in normativno točko dostopa v 

polju 210 (gl. primer 5). 
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4107  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa v polju 410. Podpolje se uporablja le v 

tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 410 je variantna ali nesprejeta oblika točke dostopa v polju 210. 

 

 

SORODNO POLJE 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 02 aDelaware Racing Commission 

410 01 aDelaware. bRacing Commission 

2.  

210 02 aSchweizerisches Rotes Kreuz 

410 02 aCroix-Rouge suisse 

3.  

210 12 aSymposium on Endocrines and Nutrition f(1956 ; eUniversity of Michigan) 

410 12 aNutrition Symposium f(1956 ; eUniversity of Michigan) 

4.  

210 02 aD.B. Lister & Associates 

410 00 aLister gD.B. & Associates 

5. * CONOR.SI-ID=6208099 

210 02 aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

410 02 5d aIZUM 

410 02 aInstitute of Information Science cMaribor 

Prikaz normativnega zapisa: 

Institut informacijskih znanosti (Maribor) 

< IZUM (akronim) 

6. * CONOR.SI-ID=5171811 

210 12 aSlovensko združenje za projektni management bProjektni forum f2001 eMaribor 

410 12 aZPM bProjektni forum f2001 eMaribor 
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7. * CONOR.SI-ID=5206627 

210 02 aGoriški muzej cNova Gorica 

410 02 aMuseum von Gorica cNova Gorica 

410 02 aGorica Museum cNova Gorica 
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5XX  BLOK SORODNIH TOČK 

DOSTOPA 

 

SEZNAM POLJ 

 

500  Sorodna točka dostopa – osebno ime 

510  Sorodna točka dostopa – ime korporacije 

 

 

Blok vsebuje sorodne točke dostopa, ki so povezane z normativno točko dostopa v polju 2XX. Iz vsakega 

polja 5XX se lahko generira napotilo, ki usmerja uporabnika s sorodne točke dostopa na normativno 

točko dostopa v polju 2XX (tj. vodilka). 

Polja 5XX imajo enake indikatorje in podpolja kot polja 2XX, zato pri poljih 5XX opisi podpolj niso 

ponovljeni. 

V poljih 5XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja: 

3 Številka zapisa 

5 Kontrola napotila 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 
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500  SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko osebnega imena, ki je povezana s točko dostopa v polju 

200. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

500  Sorodna točka dostopa – osebno ime r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Kontrola napotila nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolja 3, 5, 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja (pred 

blokom 2XX). 

 

 

5003  Številka zapisa 

Gre za identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju 500. 
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5005  Kontrola napotila 

Koda označuje odnos med sorodno točko dostopa v polju 500 in normativno točko dostopa v 

polju 200 (gl. primere 3, 4, 5). 

 

 

5007  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa v polju 500 (gl. primer 7). Podpolje se 

uporablja le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

5009  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa v polju 500. Podpolje se uporablja le v tistih 

sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več jezikih. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi katalogizacijskimi pravili, in 

je v povezavi s točko dostopa v polju 200. 

 

 

SORODNO POLJE 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aEdwards, bP. 

500 ⊔1 aEdwards, bPaul 

2.  

200 ⊔0 aPseudo-Brutus 

500 ⊔1 aBrutus, bMarcus Junius, f85?-42 B.C.  

3.  

200 ⊔1 aRossi bJean-Baptiste  

500 ⊔1 5e aJaprisot bSébastien 

4.  

200 ⊔1 aMorris, bJohn 
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300 0⊔ aJoint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne 

500 ⊔1 5f aCargill, bMorris 

500 ⊔1 5f aHearne, bJohn, f1925- 

5.  

200 ⊔0 aKumbel 

500 ⊔1 5f aHein, bPiet 

6. * CONOR.SI-ID=5523555, 5523043, 5522531 in 759651 

200 ⊔0 aTrio TriRitke 

300 0⊔ aTrio TriRitke je skupno ime za Vido Mokrin-Pauer, Milana Šelja in Barico 

Smole 

500 ⊔1 aSmole bBarica 

500 ⊔1 aŠelj bMilan 

500 ⊔1 aMokrin-Pauer bVida 

 

200 ⊔1 aSmole bBarica 

500 ⊔0 35523043 aTrio TriRitke 

 

200 ⊔1 aŠelj bMilan 

500 ⊔0 35522531 aTrio TriRitke 

 

200 ⊔1 aMokrin-Pauer bVida 

500 ⊔0 3759651 aTrio TriRitke 

7. * 

200 ⊔1 aМирковић bМијо 7cb 

200 ⊔1 aMirković bMijo 7ba 

300 0⊔ aLiterarna dela piše pod pseudonimom 

500 ⊔1 3<nnn> 5e 7cb aБалота bМате  

500 ⊔1 3<nnn> 5e 7ba aBalota bМаtе  

 

200 ⊔1 aБалота bМате 7cb 

200 ⊔1 aBalota bМаtе 7ba 

500 ⊔1 3<nnn> 5f 7cb aМирковић bМијо  

500 ⊔1 3<nnn> 5f 7ba aMirković bMijo  
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510  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

Polje vsebuje točko dostopa za normativno obliko imena korporacije, ki je povezana s točko dostopa v 

polju 210. 

Imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo, obravnavamo kot imena 

korporacij (polje 510). Imena političnoteritorialnih enot, sama ali samo s predmetnimi določili kot 

dodatki, obravnavamo kot imena političnoteritorialnih enot (polje 515). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

510  Sorodna točka dostopa – ime korporacije r 

 a Začetni element nr 

 b Podrazdelek r 

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator r 

 d Zaporedna številka sestanka nr 

 e Kraj sestanka r 

 f Leto sestanka nr 

 g Invertirani element nr 

 h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr 

 3 Številka zapisa nr 

 5 Kontrola napotila nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Vrsta korporacije 

0 ime korporacije 

1 sestanek 

2  Način vnosa imena 

0 ime v invertirani obliki 

1 ime, vnešeno pod sedežem ali jurisdikcijo  

2 ime v naravnem vrstnem redu 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do h so opisana pri polju 210, podpolja 3, 5, 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja (pred 

blokom 2XX). 

 

 

5103  Številka zapisa 

Gre za identifikacijsko številko normativnega zapisa za ime korporacije v polju 510 (gl. primer 
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5). 

 

 

5105  Kontrola napotila 

Koda označuje odnos med sorodno točko dostopa v polju 510 in normativno točko dostopa v 

polju 210 (gl. primere). 

 

 

5107  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa v polju 510. Podpolje se uporablja le v 

tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

5109  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa v polju 510. Podpolje se uporablja le v tistih 

sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več jezikih. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko imena korporacije, ki je določena v skladu z nacionalnimi katalogizacijskimi pravili, 

in je v povezavi s točko dostopa v polju 210. 

 

 

SORODNO POLJE 

210 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE 

 

 

PRIMERI 

1.  

210 01 aGreat Britain. bBoard of Trade 

510 01 5b aGreat Britain. bDepartment of Trade and Industry 

510 01 5b aGreat Britain. bDepartment of Trade 

2.  

210 02 aAmerican Material Handling Society 

510 02 5b aInternational Material Management Society 
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3.  

210 12 aMeeting in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries 

510 12 5a aConference in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries 

4.  

210 02 aDunedin Savings Bank 

510 02 5a aOtago Savings Bank 

5. * CONOR.SI-ID=6208099 

210 02 aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

510 02 36209123 5a aUniverza cMaribor bInstitut informacijskih znanosti 

* CONOR.SI-ID=6209123 

210 02 aUniverza cMaribor bInstitut informacijskih znanosti  

510 02 36208099 5b aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

6. * 

210 02 aFakulteta za arhitekturo cLjubljana 

510 02 35245027 5a aFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo cLjubljana 

 

210 02 aFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo cLjubljana 

510 02 35244771 5b aFakulteta za arhitekturo cLjubljana 

510 02 390989155 5b aFakulteta za gradbeništvo in geodezijo bLjubljana 

 



 



 

© IZUM, oktober 2012 6XX - 1 

6XX  BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE 

OZNAKE 

 

SEZNAM POLJ 

 

686  Druge klasifikacije 

 

 

Blok vsebuje polja za klasifikacijske oznake, ki se nanašajo na normativno točko dostopa v polju 2XX. 
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7XX  BLOK NORMATIVNIH TOČK 

DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI 

PISAVAH 

 

SEZNAM POLJ 

 

700  Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime 

 

 

Blok vsebuje obliko v drugem jeziku za točko dostopa v bloku 2XX in povezavo z ločenim zapisom, v 

katerem je točka dostopa iz bloka 7XX primarna entiteta. 

Podpolja v bloku 7XX so definirana na enak način, kot ustrezna podpolja v bloku 2XX, zato pri poljih 

7XX opisi podpolj niso ponovljeni. 

V poljih 7XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja: 

3 Številka zapisa 

7 Pisava osnovnega dela točke dostopa 

9 Jezik osnovnega dela točke dostopa 
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700  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU 

IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME 

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime osebe, ki je v drugem jeziku kot točka dostopa v polju 

200. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

700 

 

Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali 

pisavi – osebno ime 

r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 3 Številka zapisa nr 

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa nr 

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolja 3, 7 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja (pred 

blokom 2XX). 

 

 

7003  Številka zapisa 

Gre za identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju 700 (gl. primer 1). 
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7007  Pisava osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa (gl. primer 1). 

 

 

7009  Jezik osnovnega dela točke dostopa 

Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa (gl. primer 1). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje vsebuje obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi katalogizacijskimi pravili, in 

je povezana z obliko v polju 200. 

Polje se uporablja le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah. 

 

 

SORODNO POLJE 

200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME 

 

 

PRIMER 

1. * 

200 ⊔1 7ca 9bul aСоловьов bВладимир Сергеевич f1853-1900  

700 ⊔1 31700709 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

700 ⊔1 31700709 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900  

(V sistemu COBISS.BG uporabljajo tri normativne točke dostopa, kadar se osebno 

ime v bolgarski cirilici razlikuje od izvirne cirilične oblike imena. Izvirna oblika 

imena v ruščini in alternativna latinična oblika sta v poljih 700. ID normativnega 

zapisa v katerem sta izvirna ruska oblika imena in alternativna latinična oblika 

normativni točki dostopa, je v podpolju 3.) 

 

200 ⊔1 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

200 ⊔1 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900  

700 ⊔1 31700453 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900 

(Oblika imena v bolgarščini je v polju 700. Koda za bolgarski jezik je v podpolju 

9.) 
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8XX  BLOK ZA INFORMACIJE O 

VIRU PODATKOV 

 

SEZNAM POLJ 

 

810  Podatek je v: 

815  Podatka ni v: 

820  Informacija o uporabi ali pomenskem obsegu 

830  Splošna katalogizatorjeva opomba 

835  Informacija o izbrisani točki dostopa 

836  Informacija o nadomeščeni točki dostopa 

856  Elektronska lokacija in dostop 

 

 

Blok vsebuje opombe katalogizatorja, ki je oblikoval zapis. Namenjene so katalogizatorjem in niso 

napisane v obliki, primerni za javni prikaz. Opombe, namenjene uporabnikom, so v bloku za opombe 

3XX. 
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810  PODATEK JE V: 

Polje vsebuje navedbo vira, v katerem smo našli podatek o točki dostopa. Običajno navedemo 

bibliografski vir, pri katalogizaciji katerega je bila točka dostopa oblikovana. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

810  Podatek je v: r 

 a Navedba publikacije nr 

 b Najden podatek nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

810a  Navedba publikacije 

Podpolje vsebuje bibliografske podatke o publikaciji ali opis vira, v katerem smo našli podatek 

o točki dostopa. 

 

 

810b  Najden podatek 

Podpolje vsebuje podatek, ki smo ga našli v viru, navedenem v podpolju a (gl. primera 1, 4). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

V ponovljivo polje vnesemo vir podatkov za vsako različno obliko imena. 

 

 

SORODNA POLJA 

2XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA 

4XX VARIANTNE TOČKE DOSTOPA 

5XX SORODNE TOČKE DOSTOPA 

7XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH 
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PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aAvery, bHarold Eric 

400 ⊔1 aAvery, bH.E. 

810 ⊔⊔ aHis Advanced physical chemistry calculations, 1971: t.p. b(H. E. Avery, B.Sc., 

Ph.D., Dept. of Chem., Liverpool Polytechnic) 

2.  

200 ⊔1 aHailsham of Saint Marylebone, bQuintin Hogg, cBaron 

810 ⊔⊔ aWho's Who 

3. * CONOR.SI-ID=549731 

200 ⊔1 aKozinc bŽeljko 

400 ⊔1 5e aMalik bPeter 

810 ⊔⊔ aLep dan kliče : 150 izletov po Sloveniji / Željko Kozinc. - 1999 

810 ⊔⊔ aLovci na Rembrandta / Peter Malik. - 1992 

4. * CONOR.SI-ID=5573475 

200 ⊔1 aHerberstein bŽiga 

400 ⊔1 aHerberstein bSigismund 

810 ⊔⊔ aEnciklopedija Slovenije bŽiga Herberstein 

810 ⊔⊔ aSlovenski biografski leksikon bSigismund Herberstein 
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815  PODATKA NI V: 

V polju navedemo vire, ki smo jih pregledali, pa v njih nismo našli podatkov o točki dostopa. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

815  Podatka ni v: nr 

 a Navedba publikacije r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

815a  Navedba publikacije 

Gre za bibliografske podatke o publikaciji ali opis vira, v katerem nismo našli nobenega 

podatka o točki dostopa. Podpolje ponovimo za vsak navedeni vir. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje ni obvezno, vendar pa je priporočljivo navesti pregledane vire. 

 

 

SORODNA POLJA 

2XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA 

4XX VARIANTNE TOČKE DOSTOPA 

5XX SORODNE TOČKE DOSTOPA 

7XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH 

 

 



815 COMARC/A 

815 - 2 © IZUM, oktober 2012 

PRIMERA 

1.  

200 ⊔1 aJones, bA. Wesley 

815 ⊔⊔ aDir. Amer. schol., 1974; aNational faculty dir., 1979; aAmer. men/women sci., 

soc. and beh. sci., 1978; aWWA., 1978-79 

2. * CONOR.SI-ID=1323107 

200 ⊔1 aZupančič bTončka 

810 ⊔⊔ aTehnika in delo. Učbenik za 5. razred / Tončka Zupančič. - 2001 

815 ⊔⊔ aSBL, PSBL 
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820  INFORMACIJA O UPORABI ALI POMENSKEM OBSEGU 

V polje vnesemo informacijo, ki omejuje uporabo točke dostopa v polju 2XX ali podaja pojasnila v 

primeru entitet z enakimi ali podobnimi imeni. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

820  Informacija o uporabi ali pomenskem obsegu r 

 a Besedilo opombe r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

820a  Besedilo opombe 

Podpolje vsebuje besedilo opombe. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Polje ni obvezno, vendar se priporoča vnos opombe vsakokrat, ko bi lahko prišlo do zamenjave zaradi 

podobnih točk dostopa. 

 

 

SORODNO POLJE 

2XX NORMATIVNE TOČKE DOSTOPA 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aSmithe, bSam 

820 ⊔⊔ aNot to be confused with Smith, Sam 
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2.  

200 ⊔1 aLafontaine, bJacques, f1944- 

820 ⊔⊔ aNe pas confondre avec l'auteur né en 1933. 

3. * CONOR.SI-ID=1615203 

200 ⊔1 aZupančič bJože r00798 f1939-2000 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože (prevajalec) 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, 1935-, šifra raziskovalca 16074 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, 1946-, šifra raziskovalca 01340 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, 1963- (diplomant FOV)  

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Zupančič, Jože, diploma na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1975 

820 ⊔⊔ aObstaja še več soimenjakov na različnih področjih.  

4. * CONOR.SI-ID=5498723 

200 ⊔1 aŠtiglic bFranc 

820 ⊔⊔ aNe zamenjuj: Štiglic, France, 1919- (filmski režiser) 
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830  SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA OPOMBA 

V polje vnesemo biografske, zgodovinske ali druge informacije o točki dostopa. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

830  Splošna katalogizatorjeva opomba r 

 a Besedilo opombe r 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

830a  Besedilo opombe 

Podpolje vsebuje besedilo opombe. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

V polje lahko vnesemo tudi podatek o pravilih, ki smo jih uporabili, opombe s pojasnilom, zakaj smo 

izbrali določeno obliko točke dostopa itd. (gl. primer 2). Tovrstni podatki se lahko pojavljajo tudi v 

drugih poljih, npr. v polju 810. 

 

 

PRIMERI 

1.  

200 ⊔1 aKorman, bGerd 

830 ⊔⊔ ab. 1928; aPhD 

2.  

200 ⊔1 aOtter, bA.A. den, f1941- 

830 ⊔⊔ aAACR2 22.4A. Name established according to author's preference. 
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3. * CONOR.SI-ID=1043299 

200 ⊔1 aRužič bErnest 

400 ⊔0 5z aE. R. 

400 ⊔0 5z aER 

830 ⊔⊔ aPodpisuje se tudi: e. R. in eR 

4. * CONOR.SI-ID=3231331 

200 ⊔1 aTorkar bIgor 

400 ⊔1 5f aFakin bBoris 

400 ⊔1 5z aTorkar bI. 

830 ⊔⊔ aKemik po izobrazbi, pesnik, dramatik, pisatelj, publicist. 

5. * CONOR.SI-ID=429411 

200 ⊔1 aJovanović bDušan f1939- 

400 ⊔1 5z aJovanovič bDušan f1939- 

830 ⊔⊔ aGledališki režiser, dramatik, Prešernova nagrada 1990, Borštnikova nagrada 

1992, Rožančeva nagrada 1998. 

6. * CONOR.SI-ID=820067 

200 ⊔0 aOrakelj 

830 ⊔⊔ aOrakelj je psevdonim, avtor noče biti razrešen. 

(Zapis ne vsebuje pravega imena. Opomba ni javna, namenjena je le 

katalogizatorjem.) 
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835  INFORMACIJA O IZBRISANI TOČKI DOSTOPA 

Polje pojasnjuje, zakaj je točka dostopa v polju 2XX izbrisana iz normativne baze podatkov. Polje 835 

izpolnimo v zapisu, v katerem je v podpolju 001a – Status zapisa vnesena koda "d" – izbrisan zapis ali 

"r" – razdružen zapis. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

835  Informacija o izbrisani točki dostopa r 

 a Besedilo opombe r 

 b Nadomestna točka dostopa r 

 d Datum transakcije nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

835a  Besedilo opombe 

Podpolje vsebuje pojasnilo. 

 

 

835b  Nadomestna točka dostopa 

Podpolje vsebuje točko dostopa, ki je nadomestila izbrisano točko dostopa v polju 2XX. 

 

 

835d  Datum transakcije 

Datum transakcije zapisujemo v obliki LLLLMMDD. Če uporabimo polje 835, moramo to 

podpolje obvezno izpolniti. 

 

 

SORODNO POLJE 

001a UVODNIK ZAPISA, Status zapisa 
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PRIMER 

1. * 

001 ⊔⊔ ar 

200 ⊔1 aBartol bTomaž 

835 ⊔⊔ aSoimenjaka bBartol, Tomaž, 1962- bBartol, Tomaž, 1968- d20011212 
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836  INFORMACIJA O NADOMEŠČENI TOČKI DOSTOPA 

Polje pojasnjuje, da je točka dostopa v polju 2XX nadomestila točko dostopa v polju 836. Polje 836 lahko 

izpolnimo v zapisu, v katerem je v podpolju 001a – Status zapisa vnesena koda "c" – popravljen zapis ali 

"n" –  nov zapis. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

836  Informacija o nadomeščeni točki dostopa r 

 b Nadomeščena točka dostopa nr 

 d Datum transakcije nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

836b  Nadomeščena točka dostopa 

Podpolje vsebuje točko dostopa, ki je bila nadomeščena s točko dostopa v polju 2XX. 

 

 

836d  Datum transakcije 

Datum transakcije zapisujemo v obliki LLLLMMDD. Če uporabimo polje 836, moramo to 

podpolje obvezno izpolniti. 

 

 

SORODNO POLJE 

001a UVODNIK ZAPISA, Status zapisa 
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PRIMERA 

1.  

001 ⊔⊔ an 

200 ⊔1 aDe Clerck bCharles 

836 ⊔⊔ bClerck, Charles de d19871125 

2. * 

001 ⊔⊔ an 

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

836 ⊔⊔ bMilčinski, Fran d20011212 
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9XX  BLOK ZA NACIONALNO RABO 

 

SEZNAM POLJ 

 

911  Vir imena* 

915  Nepovezana kazalka – osebno ime* 

916  Opomba o konverziji* 

990  Prevezave* 

992  Polje za lokalne potrebe* 

 

 

Blok vsebuje podatke, ki so nacionalnega/lokalnega pomena in niso namenjeni mednarodni izmenjavi. 

Ob inicialni konverziji so se v polja 9XX prenesli iz bibliografskih baz podatkov ali nanovo vpisali 

podatki, ki so v pomoč katalogizatorjem pri redakciji normativne baze podatkov. V polja 9XX torej ne 

vnašamo novih podatkov (izjema je polje 992). 

Inicialna konverzija je prenos določenih osebnih imen iz bibliografskih baz podatkov v normativno bazo 

podatkov CONOR. 
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911  VIR IMENA* 

Polje vsebuje nekatere podatke, ki so v pomoč pri razdelitvi zapisov za redigiranje. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

911  Vir imena* nr 

 a Šifra ustanove/organizacije r 

 b Najpogostejši kreator nr 

 c Frekvenca nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

911a  Šifra ustanove/organizacije 

Koda označuje ustanovo, pod okriljem katere avtor objavlja dela in ki se uporablja za izpis 

bibliografije ustanov. 

 

 

911b  Najpogostejši kreator 

Gre za ime najpogostejšega kreatorja iz tiste lokalne baze, ki je do dneva inicialne konverzije 

prispevala v COBIB največ bibliografskih zapisov s tem avtorjem. 

 

 

911c  Frekvenca 

Pogostnost pojavljanja avtorjevega imena v COBIB-u na dan inicialne konverzije. 
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PRIMERA 

1. * CONOR.SI-ID=1476451 

200 ⊔1 aButina bVida r00105 

911 ⊔⊔ a4-054 a4-006 bSURS::ANDREJA c9 

2. * CONOR.SI-ID=2617187 

200 ⊔1 aŠkerget bLeopold r06428 

911 ⊔⊔ a3-206 a3-112 a3-204 bKTFMB::MAJA c532 
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915  NEPOVEZANA KAZALKA – OSEBNO IME* 

V ponovljivo polje 915 so se ob inicialni konverziji prenesle variantne oblike imen (variantne točke 

dostopa) iz tistih polj 901 in 902 v bibliografski bazi podatkov, ki niso bila pravilno povezana s 

pripadajočimi polji 701 in 702 (manjkalo je na primer podpolje 6 za povezavo med poljema 701 in 901 

oz. 702 in 902). 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

915  Nepovezana kazalka – osebno ime* r 

 a Začetni element nr 

 b Preostali del imena nr 

 c Dodatki k imenu (ne datumi) r 

 d Rimske številke nr 

 f Datumi nr 

 5 Kontrola napotila nr 

 

Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1 - - 

2  Način vnosa imena 

0 vnaša se samo ime ali ime in priimek 

1 vnaša se priimek in ime 

 

Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v 

invertirani obliki (priimek in ime). 

 

 

OPIS PODPOLJ 

Podpolja od a do f so opisana pri polju 200, podpolje 5 pa v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 

2XX). 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Točka dostopa v polju 915 je variantna ali nesprejeta oblika imena. 

Ker so se podatki v polje 915 prenesli programsko iz nepopolnih bibliografskih zapisov, je treba preveriti, 

ali gre dejansko za variantno obliko imena, navedenega v polju 200. 
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PRIMERA 

1. * CONOR.SI-ID=1524835 

200 ⊔1 aMaček bJože r00338 

915 ⊔1 aLeskovšek bMirko 

(V bibliografskem zapisu polje 901 ni bilo povezano s pripadajočim poljem 701, 

zato se je v normativnem zapisu pojavilo neustrezno ime v polju 915.) 

2. * CONOR.SI-ID=2866275 

200 ⊔1 aŠtrukelj bBorut r07849 f1961- 

915 ⊔1 aFrancky bBojana Mozetič- 

915 ⊔1 aMagajna bDarja Barlič- 

915 ⊔1 aPorekar bVladka Gaberc- 
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916  OPOMBA O KONVERZIJI* 

V polja 916 so se ob inicialni konverziji vpisale opombe o pomanjkljivostih v poljih 70X in 90X v 

bibliografski bazi podatkov. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

916  Opomba o konverziji* r 

 x Besedilo opombe nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

916x  Besedilo opombe 

Ob inicialni konverziji sta se v polja 916 avtomatsko vpisali naslednji opombi: 

 "Napačna povezava s kazalko v bibliografskem zapisu <ID bibl. zapisa>", če je v 

bibliografski bazi podatkov napaka pri povezavi polja 701 oz. 702 s poljem 901 oz. 902. 

 "Za šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena", če je v bibliografski 

bazi podatkov za eno šifro raziskovalca v različnih poljih 70X več oblik imena. 

 

 

PRIMERI 

1. * CONOR.SI-ID=2706531 

200 ⊔1 aKoler-Povh bTeja r06926 

916 ⊔⊔ xNapačna povezava s kazalko v bibliografskem zapisu 57244416 

916 ⊔⊔ xNapačna povezava s kazalko v bibliografskem zapisu 114717696 

916 ⊔⊔ xZa šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena. 

2. * CONOR.SI-ID=3008099 

200 ⊔1 aLeben-Seljak bPetra r08630 

400 ⊔1 aSeljak bPetra Leben- 

400 ⊔1 aLeben bPetra 
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916 ⊔⊔ xZa šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena. 

(Ob inicialni konverziji se je vpisala opomba, ker je v bibliografski bazi podatkov 

za eno šifro raziskovalca v različnih poljih 70X več oblik imena. V tem primeru 

gre verjetno le za različne oblike imena istega avtorja.) 

3. * CONOR.SI-ID=1482339 

200 ⊔1 aVirant bJernej r00141 

400 ⊔1 aMraz bMiha 

916 ⊔⊔ xZa šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena. 

(Ob inicialni konverziji se je vpisala opomba, ker je v bibliografski bazi podatkov 

za eno šifro raziskovalca v različnih poljih 70X več oblik imena. V tem primeru 

gre verjetno za napako v bibliografskem zapisu, saj sta obliki imena tako različni, 

da gre verjetno za različna avtorja.) 
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990  PREVEZAVE* 

Polje uporabljamo za vnos podatkov o tem, katere bibliografske zapise je treba prevezati na neki drugi 

normativni zapis. Polje je namenjeno avtomatskemu prevezovanju zapisov v vseh bibliografskih bazah 

podatkov. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

990  Prevezave* r 

 a Datum nr 

 b ID bibliografskega zapisa r 

 n ID normativnega zapisa nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

990a  Datum 

Datum prevezave zapisujemo v obliki LLLLMMDD. 

 

 

990b  ID bibliografskega zapisa 

Ponovljena podpolja vsebujejo identifikacijske številke bibliografskih zapisov, ki jih je treba 

prevezati na nov normativni zapis. 

 

 

990n  ID normativnega zapisa 

Gre za identifikacijsko številko novega normativnega zapisa. 

 

 

OPOMBE O VSEBINI POLJA 

Če ugotovimo, da so v bibliografski bazi podatkov polja za različne osebe z enakim imenom pomotoma 

povezana z istim normativnim zapisom, je treba, če je možno, tak normativni zapis razdružiti na več 
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normativnih zapisov. V bibliografski bazi je treba pregledati vse zapise, ki so vezani na tak normativni 

zapis, in ugotoviti, kateri zapisi spadajo h kateri osebi. 

Polje 990 uporabimo v primeru, ko je sorazmerno malo bibliografskih zapisov, ki jih je treba prevezati. 

Večina bibliografskih zapisov ostane vezanih na obstoječi normativni zapis, za ostale osebe pa naredimo 

dodatne normativne zapise. 

V obstoječi normativni zapis vnesemo za vsak nov normativni zapis po eno polje 990 z ID-jem novega 

normativnega zapisa v podpolju n in z ID-ji bibliografskih zapisov, ki jih je treba vezati nanj, v 

ponovljenih podpoljih b. Pri usklajevanju bibliografske baze podatkov z normativno se v teh 

bibliografskih zapisih povezava na ID razdruženega normativnega zapisa zamenja s povezavo na ID 

novega normativnega zapisa. 

 

 

PRIMER 

1. * 

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

(Normativni zapis za Frana Milčinskega (n.z.1).) 

 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

990 ⊔⊔ a20011212 b<b.z.1> n<n.z.1> 

(Normativni zapis za Franeta Milčinskega. Bibliografski zapis (b.z.1) je bil 

pomotoma vezan na normativni zapis za Franeta Milčinskega namesto na zapis za 

Frana Milčinskega (n.z.1). Povezava s podpoljem 3 v polju 70X v bibliografski 

bazi bo popravljena avtomatsko.) 

 

 



COMARC/A 992 

© IZUM, oktober 2012 992 - 1 

 

992  POLJE ZA LOKALNE POTREBE* 

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov za lokalne potrebe posamezne knjižnice. 

 

 

Podpolja & ponovljivost 

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST 

992  Polje za lokalne potrebe* nr 

 b Oznake zapisa nr 

 

Indikatorji 

Polje nima indikatorjev. 

 

 

OPIS PODPOLJ 

 

992b  Oznake zapisa 

Gre za oznake zapisa, na osnovi katerih lahko kasneje izvajamo različne izbore in izpise 

zapisov.  

Na ta način označujemo zapise, ki jih kasneje izpisujemo v raznih seznamih, statistikah itd. 

(npr. spremljanje statistik obdelave posameznega obdelovalca, pri čemer so posamezne oznake 

ločene med seboj z vejico). 

 

 

PRIMER 

1. * CONOR.SI-ID=173923 

200 ⊔1 aDabsch bJulius 

992 ⊔⊔ baik0207tm 
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A  SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

Legenda:    

 Ind. : Indikatorji (privzete vrednosti) 

 ⊔ : Prazno, brez indikatorja 

    

 PN : Osebna imena 

 CB : Korporacije 

 - :  Podpolja ni v v vzorčnem direktoriju. 

 0 : Podpolje je v vzorčnem direktoriju. 

 1 : Podpolje je obvezno. 

    

 Pon. : Ponovljivost 

 R : Podpolje je ponovljivo. 

 NR : Podpolje ni ponovljivo. 

    

 Dol. : Dolžina 

 
v
 : Vnesemo lahko manjše število od predpisanega števila znakov. 

    

 Pri. : Privzeta vrednost 

 

 

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

PN CB 

000  SISTEMSKO POLJE ⊔⊔   NR   

001  UVODNIK ZAPISA ⊔⊔   NR   

 a Status zapisa  1 1 NR 1 n 

 b Vrsta zapisa  1 1 NR 1 x 

 c Vrsta entitete  1 1 NR 1 
1
 

 g Koda popolnosti zapisa  0 0 NR 1  

 x Številka originalnega zapisa*  0 0 NR 79
v
  

035  KONTROLNE ŠTEVILKE ZAPISOV IZ 

DRUGIH SISTEMOV 
⊔⊔   

R 
  

 a Številka  0 0 NR   

 z Preklicana ali neveljavna številka  0 0 R   

100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI ⊔⊔   NR   

 b Koda za status normativne točke dostopa  1 1 NR 1  

 c Jezik katalogizacije  1 1 NR 3 
2
 

 d Koda za transliteracijo  0 0 NR 1  

 g Pisava katalogizacije  1 1 NR 2 
3
 

101  JEZIK ENTITETE ⊔⊔   NR   

 a Jezik  0 0 R 3  

102  NACIONALNOST ENTITETE ⊔⊔   NR   

 a Država  0 0 R 3
 

 

 b Regija  0 0 R 2
 

 

106  OSEBNO IME/IME KORPORACIJE KOT 

PREDMETNA OZNAKA 
⊔⊔   

NR 
  

                                                 
1
 Privzeta vrednost vrste entitete se v posamezni maski vnosa razlikuje. Tako je v maski PN  

privzeta vrednost "a", v maski CB pa "b". 
2
    Privzeta vrednost jezika katalogizacije je odvisna od jezika, ki se uporablja v knjižnici. 

3
    Privzeta vrednost se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 a Oznaka uporabe  0 0 NR 1  

120  KODIRANI PODATKI ZA OSEBNO IME ⊔⊔   NR   

 a Spol  0 - NR 1  

 b Oznaka za razlikovanje med osebami  1 - NR 1  

150  KODIRANI PODATKI ZA IME 

KORPORACIJE 
⊔⊔   NR 

  

 a Vrsta upravnega organa  - 0 NR 1  

152  PRAVILA ⊔⊔   NR   

 a Katalogizacijska pravila  0 0 NR 10
v
 

4
 

190  DATUM ROJSTVA* 11   NR   

 a Letnica rojstva  0 - NR 4  

 b Mesec rojstva  0 - NR 2  

 c Dan rojstva  0 - NR 2  

191  DATUM SMRTI* 11   NR   

 a Letnica smrti  0 - NR 4  

 b Mesec smrti  0 - NR 2  

 c Dan smrti  0 - NR 2  

200  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME  
⊔1   

R 
  

 a Začetni element  1 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 r Šifra raziskovalca*  0 - NR 5
v
  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 3  

210  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE  

11 
  

R 
  

 a Začetni element  - 1 NR   

 b Razdelitev  - 0 R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 NR   

 e Kraj sestanka  - 0 R   

 f Leto sestanka  - 0 NR 9
v
  

 g Invertirani element  - 0 NR   

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

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - 0 NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 NR 3  

300  OPOMBA 0⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 NR   

320  SPLOŠNA POJASNJEVALNA OPOMBA ⊔⊔   NR   

 a Besedilo opombe  0 0 R   

330  OPOMBA O POMENSKEM OBSEGU 0⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 NR   

340  OPOMBA O BIOGRAFIJI IN DELOVANJU ⊔⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 - NR   

400  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – 

OSEBNO IME 
⊔1   

R 
  

                                                 
4
    Privzeta vrednost se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. 
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 a Začetni element  0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 5 Kontrola napotila  0 - NR 1
v
  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 3  

410  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

11 
  

R 
  

 a Začetni element  - 0 NR   

 b Razdelitev  - 0 R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 NR   

 e Kraj sestanka  - 0 R   

 f Leto sestanka  - 0 NR 9
v
  

 g Invertirani element  - 0 NR   

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

 5 Kontrola napotila  - 0 NR 1
v
  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - 0 NR 2  

500  SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO 

IME 
⊔1   

R 
  

 a Začetni element  0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 - NR 15
v
  

 5 Kontrola napotila  0 - NR 1
v
  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 3  

510  SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME 

KORPORACIJE 

11 
  

R 
  

 a Začetni element  - 0 NR   

 b Razdelitev  - 0 R   

 c Dodatek k imenu ali kvalifikator  - 0 R   

 d Zaporedna številka sestanka  - 0 NR   

 e Kraj sestanka  - 0 R   

 f Leto sestanka  - 0 NR 9
v
  

 g Invertirani element  - 0 NR   

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

 3 Številka zapisa  - 0 NR 15
v
  

 5 Kontrola napotila  - 0 NR 1
v
  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  - 0 NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  - 0 NR 3  

686  DRUGE KLASIFIKACIJE ⊔⊔   R   

 a Vrstilec  0 - NR 70
v
  

 2 Koda sistema  0 - NR 20
v
  

700  NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V 

DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – 

OSEBNO IME 

⊔1   R 

  

 a Začetni element  0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 f Datumi  0 - NR   

 3 Številka zapisa  0 - NR 15
v
  

 7 Pisava osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 2  

 9 Jezik osnovnega dela točke dostopa  0 - NR 3  

810  PODATEK JE V: ⊔⊔   R   

 a Navedba publikacije  0 0 NR   

 b Najden podatek  0 0 NR   

815  PODATKA NI V: ⊔⊔   NR   

 a Navedba publikacije  0 0 R   

820  INFORMACIJA O UPORABI ALI 

POMENSKEM OBSEGU 
⊔⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 R   

830  SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA 

OPOMBA 
⊔⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 R   

835  INFORMACIJA O IZBRISANI TOČKI 

DOSTOPA 
⊔⊔   R   

 a Besedilo opombe  0 0 R   

 b Nadomestna točka dostopa  0 0 R   

 d Datum transakcije  0 0 NR 8
v
  

836  INFORMACIJA O NADOMEŠČENI TOČKI 

DOSTOPA 
⊔⊔   

R 
  

 b Nadomeščena točka dostopa  0 0 NR   

 d Datum transakcije  0 0 NR 8
v
  

856  ELEKTRONSKA LOKACIJA IN DOSTOP 4⊔   R   

 a Ime gostitelja  0 0 R   

 b Številka za dostop  0 0 R   

 c Podatki o zgoščevanju  0 0 R   

 d Pot  0 0 R   

 f Elektronsko ime  0 0 R   

 g Enotno ime vira (URN)  0 0 R   

 h Izvajalec zahtev (uporabniško ime)  0 0 NR   

 i Ukaz  0 0 R   

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

 k Geslo  0 0 NR   

 l Prijava  0 0 NR   

 m Pomoč pri dostopu  0 0 R   

 
n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju 

a 
 0 0 NR 

  

 o Operacijski sistem  0 0 NR   

 p Vrata (port)  0 0 NR   

 q Vrsta datoteke  0 0 NR   

 r Nastavitve  0 0 NR   

 s Velikost datoteke  0 0 R   

 t Terminalska emulacija  0 0 R   

 u Enotna lokacija vira (URL)  0 0 NR   

 v Ure, v katerih je možen dostop  0 0 R   

 w Kontrolna številka zapisa  0 0 R   

 x Interna opomba  0 0 R   

 y Način dostopa  0 0 NR   

 z Javna opomba  0 0 R   

911  VIR IMENA* ⊔⊔   NR   
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri. 

PN CB 

 a Šifra ustanove/organizacije  0 0 R 20
v
  

 b Najpogostejši kreator  0 - NR   

 c Frekvenca  0 0 NR   

915  NEPOVEZANA KAZALKA – OSEBNO 

IME* 
⊔1   R 

  

 a Začetni element  0 - NR   

 b Preostali del imena  0 - NR   

 c Dodatki k imenu (ne datumi)  0 - R   

 d Rimske številke  0 - NR   

 f Datumi  0 - NR   

 5 Kontrolna napotila  0 - NR 1
v
  

916  OPOMBA O KONVERZIJI* ⊔⊔   R   

 x Besedilo opombe  0 - NR   

990  PREVEZAVE* ⊔⊔   R   

 a Datum  0 - NR 8
v
  

 b ID bibliografskega zapisa  0 - R 10
v
  

 n ID normativnega zapisa  0 - NR 15
v
  

992  POLJE ZA LOKALNE POTREBE* ⊔⊔   NR   

 b Oznake zapisa  0 0 NR   

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

telefaks: +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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