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10.9  COR008 - PREGLED ZAPISOV ZA AŽURIRANJE 

 BAZE PODATKOV 

Izpis COR008 vključuje seznam vseh tujih serijskih publikacij v posamezni 
knjižnici oz. knjižnicah, če poročamo tudi za druge. Seznam za posamezno 
knjižnico je urejen tako, da sigli in imenu knjižnice sledi po abecedi naslovov 
urejen seznam v tej knjižnici naročenih tujih serijskih publikacij. 

 

 
Slika 10.9 - 1: Parametri za COR008 

 

Izpis COR008 vsebuje naslednje podatke: 

• sigla in ime knižnice 
• ISSN ali identifikacijska številka posamezne serijske publikacije 
• naslov 
• UDK 
• način nabave 
• dobavitelj 
• cena 
• letnice s podatki o popolnosti. 

 

Če se program izvaja v lokalni bazi podatkov in če poročamo tudi za druge 
knjižnice, se izpiše seznam tujih serijskih publikacij za vse te knjižnice. Če 
želimo izpis seznama tujih serijskih publikacij omejiti samo na določene 
knjižnice, v parameter sigle za izpis vnesemo sigle teh knjižnic ali pa s 
parametrom pogoj FIND določimo omejitev (npr. b=50001).
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Če ne poročamo za druge knjižnice, se izpis izdela samo za našo knjižnico. 

Na koncu seznama se za posamezno knjižnico izpiše skupno število naslovov 
tujih serijskih publikacij. Če poročamo še za druge knjižnice, se na koncu 
izpisa izpiše še skupno število naslovov tujih serijskih publikacij za vse 
upoštevane knjižnice skupaj. 

Primer prve in zadnje strani izpisa COR008 je podan v nadaljevanju. 
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COBISS  Kooperativni online bibliografski sistem in servisi  COBISS 
 
COBIB.SI Republika Slovenija                                         17.09.96 
 
COR008 Pregled zapisov za ažuriranje baze podatkov                          1 
----------------------------------------------------------------------------- 
Sigla ISSN/ID   Naslov (UDK/AM:nač.nab./SR:dobav./YE/CO:zaloga,kompletnost) 
----------------------------------------------------------------------------- 
50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj. 
      0400-0315 ABC tehnike 
                UDK: 
                AM:a                         SR:dn 
                PR:DEM 42 
                YE/CO:1957-1972/1973 (100%), 1973/1974 (50-94%), 
                      1974/1975-1990 (95-99%), 1991 (50-94%), 1992- (95-99%) 
 
 
      Y500-912X Abendblatt der Wiener Zeitung 
                UDK: 
                AM:e                         SR: 
                PR: 
                YE/CO:1850-1852 (00-50%), 1853, 1862-1863 (00-50%) 
 
 
      Y500-7070 ABHI directory : guide to health-care equipment, services and 
                UDK: 
                AM:c                         SR:dn 
                PR: 
                YE/CO:1993/1994 (100%) 
 
 
      0720-6763 ABI-Technik : Zeitschrift für Automation, Bau und Technik im  
                UDK: 
                AM:a                         SR:dn 
                PR:DEM 202,23 
                YE/CO:1994- (95-99%) 
 
 
 
.  .  .  .  .  .  . 
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Slika 10.9 - 2: Izpis COR008 (prva stran) 
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COBISS  Kooperativni online bibliografski sistem in servisi  COBISS 
 

COBIB.SI Republika Slovenija                                         17.09.96 
 
COR008 Pregled zapisov za ažuriranje baze podatkov                       7343 
----------------------------------------------------------------------------- 
Sigla ISSN/ID   Naslov (UDK/AM:nač.nab./SR:dobav./YE/CO:zaloga,kompletnost) 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Legenda: 
 
Način nabave (AM) 
 
a - nakup 
b - zamena 
c - dar 
d - obvezni izvod 
e - stari fond 
f - lastna izdaja 
g - kotizacija 
 
 
Dobavitelj (SR) 
 
adit  - Adit 
alt   - Markom, Ljubljana (prej: Altech) 
cz    - Cankarjeva založba, Ljubljana 
czmb  - Cankarjeva založba, Maribor 
czant - Cankarjeva založba, Antikvariat, Ljubljana 
dn    - Neposredno naročilo iz tujine 
dzs   - Državna založba Slovenije 
. 
. 
. 
 
Oznake popolnosti (CO) 
 
95-99% - skoraj popolno 
50-94% - nepopolno 
00-50% - zelo nepopolno (manj kot 50%) 
100% - popolno 
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