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5.5 IZPIS BIBLIOGRAFSKE ENOTE 

5.5.1 ISBD 

Bibliografske enote so izpisane v obliki listka po standardu ISBD za 
posamezno vrsto gradiva. 

Pri skupini BIB0XX uporabljamo: 

• kataložni listek 90 – za monografske publikacije   
• kataložni listek 92 – za serijske  publikacije  
• kataložni listek 93 – za članke 

 

Pri skupinah BIB2XX, BIB5XX in BIB6XX uporabljamo: 

• kataložni listek 94 – za monografske  publikacije   
• kataložni listek 95 – za serijske publikacije   
• kataložni listek 96 – za članke  

 

Kataložni listki so opisani v poglavju 4 Kataložni listki. 

Značnica bibliografske enote se izpiše poudarjeno.  

Vsaka bibliografska enota je oštevilčena. Številka je izpisana poudarjeno. Pri 
bibliografijah skupine BIB0XX se pred bibliografsko številko izpiše še 
oznaka, če smo jo vnesli pri parametru  oznaka pred bibliografsko 
številko. 
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Primer listka  90: 

HABE, France 

Mlini in žage na vodni pogon na Pivki in 
Planinskem polju nekoč in danes / France Habe ;  
[izdajatelj] Društvo za varstvo kraškega okolja,  
Postojna. – Postojna : Občina, 1996 (Postojna : 
Lotos). – 117 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Ljudje in  
kraji ob Pivki ; knj. 3) 
 
Uvodni besedi sta napisala Josip Bajc in Branko  
Posega. – Prvi dve knjigi sta izšli z nasl. Ljudje 
in kraji ob Pivki. – Summary: Water mills and 
saw-mills on the Pivka River and on Planinsko 
polje. – Bibliografija: str. 110 
 

664.71(497.12-13)(091) 
674.093(497.12-13)(091) 
COBISS.SI-ID 59140864                           SIK - 14 

 

5.5.2 ISO 690 

Standard ISO 690 (Documentation – Bibliographic references – Content, form 
and Structure) predpisuje obliko izpisa referenc. Izpis bibliografij v formatu 
ISO 690 je v sistemu COBISS prilagojen formatu COMARC/B. 

V nadaljevanju je naveden seznam polj po vrstnem redu, kot se izpišejo pri 
posameznem tipu gradiva. Podani so tudi primeri. Interpunkcija med 
posameznimi polji je običajno pika. 
 

Monografske publikacije 

• primarna odgovornost (700ab, 701ab, 970a) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ab) 
• naslov (200aehid) 
• zbirka (225ahiv) 
• izdaja (205a) 
• založništvo (210acd) 
• fizični opis (215ac) 
• ISBN (010a) 
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

ŽAGAR, France.  Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. [2. natis]. Maribor: 
Obzorja, 1986. 330 str., ilustr.  ISBN 86-377-0057-8. [COBISS.SI-ID 37175] 
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Serijske publikacije 

• naslov (530a ali 200ahi) 
• zbirka (225ahiv) 
• primarna odgovornost (970a, 700ab, 701ab) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ab) 
• izdaja (205a) 
• založništvo (210acd) 
• ISSN (011e)  
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

Jezik in slovstvo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1955-. ISSN 0021-
6933. [COBISS.SI-ID 746756] 

 

Sestavek v monografski publikaciji 

• primarna odgovornost (700ab, 701ab, 970a) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ab) 
• naslov sestavka (200aehid) 
• podatki iz vira 

− sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 
(702ab) 

− primarna odgovornost (700ab, 701ab, 970a) 
− naslov (200aehi) 
− zbirka (225ahiv) 
− izdaja (205a) 
− založništvo (210acd) 

• fizični opis (215kgihac)  
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

SAJOVIC, Tomaž. Jezikovnostilistična raziskava baroka na Slovenskem 
(Svetokriški in Rogerij). V: SKAZA, Aleksander 
(ur.), VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Obdobje baroka v slovenskem jeziku, 
književnosti in kulturi : mednarodni simpozij, v Ljubljani 
od 1. do 3. julija 1987, (Obdobja, 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989,  
str. 335–348. [COBISS.SI-ID 8340992] 
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Članek v serijski publikaciji 

• primarna odgovornost (700ab, 701ab, 970a) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ab) 
• naslov članka (200aehid) 
• podatki iz vira 

− naslov (531ab ali 200ahi) 
− zbirka (225ahiv) 
− izdaja (205a) 

• fizični opis (215kgihac) 
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

PEČJAK, Vid. Sebični gen, psihologija in psihoanaliza. Psihol. obz. (Ljublj.), 
1995, let. 4, št. 4, str. 91–106. [COBISS.SI-ID 16525405] 

 

5.5.3 IEEE 

Bibliografske enote lahko izpišemo tudi v obliki referenc, ki je v uporabi pri 
publikacijah The Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc. – IEEE. 

Format IEEE se od formata ISO 690 razlikuje le po obliki (najprej ime avtorja, 
nato priimek, naslovi člankov v navednicah, glavna interpunkcija je vejica), 
vsebinsko sta si podobna.V nadaljevanju je naveden seznam polj v vrstnem 
redu, kot se izpišejo pri posameznem tipu gradiva.  
 

Monografske publikacije 

• primarna odgovornost (700ba, 701ba, 970ab) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ba) 
• naslov (200aehi) 
• zbirka (225ahiv) 
•  izdaja (205a) 
• založništvo (210acd) 
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

Borin Van Loon, DNK – ta čudovita molekula : o njeni vlogi v življenju in 
evoluciji s pomočjo modela, 1. izd., Ljubljana, DZS, 1996. [COBISS.SI-ID 
56560896] 
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Serijske publikacije 

• naslov (530a ali 200ahi) 
• zbirka (225ahiv) 
• primarna odgovornost (970a, 700ba, 701ba) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ba) 
• založništvo (210acd) 
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

Življenje in tehnika, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1952-. 
[COBISS.SI-ID 3732994] 

 

Sestavek v monografski publikaciji 

• primarna odgovornost (970ab, 700ba, 701ba) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ba) 
• naslov sestavka (200aehi) 
• podatki iz vira 

− naslov (200aehi) 
− zbirka (225ahiv) 
− primarna odgovornost (970a, 700ba, 701ba) 
− sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ba) 
− izdaja (205a) 
− založništvo (210acd) 

• fizični opis (215gihak) 
• elektronska lokacija in dostop (337a  in 856u) 
• številka COBISS.SI-ID. 

 

Primer: 

France Brešar, Vitodrag Kumperščak, Jože Lep, "On the biharmonic problem 
in the bending theory of plates", V: V. conference on applied mathematics : 
Ljubljana, september 2–5, 1986, Zvonimir Bohte, ur., Ljubljana, University of 
Ljubljana, Institute of mathematics, physics and mechanics, 1986, str. 21–26. 
[COBISS.SI-ID 28676] 
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Članek v serijski publikaciji 

• primarna odgovornost (700ba, 701ba, 970ab) 
• sekundarna odgovornost, če gre za urednika, avtorja ali soavtorja 

(702ba) 
• naslov članka (200aehi) 
• podatki iz vira 

− naslov (531a ali 200ahi) 
− zbirka (225ahiv) 

• fizični opis (215gihak) 
• elektronska lokacija in dostop (856u) 
• številka COBISS.SI-ID 

 

Primer: 

Patrick Doreian, Anuška Ferligoj, Vladimir Batagelj, "Partitioning networks 
based on generalized concepts of equivalence", J. math. sociol., let. 19, št. 1, 
str. 1–27, 1994. [COBISS.SI-ID 598365] 

 
 

 

 


