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996/997 f – ŠTEVILČNA OZNAKA PUBLIKACIJE INVENTARNA ŠTEVILKA
Vnos podatka je obvezen, če želi knjižnica pripravljati in izpisovati inventarne knjige, sezname odpisov
in avtomatizirati funkcijo izposoje. Podatek se lahko vnese ročno ali pa se določi programsko.
Priporočljiva dolžina podpolja je 9 znakov. Največja dolžina podpolja je 15 znakov. Pri vnosu in pri
spremembi se preveri enoličnost vnosa. Obstaja več načinov zapisovanja inventarne številke.
Najpogosteje uporabljene oblike beleženja:



Prva oblika je vnos tekočih številk (ne glede na vrsto gradiva, leto, nabavo) v fiksnem formatu. Ta
oblika je za postopek avtomatizacije najustreznejša (uporaba črtne kode).



Druga oblika je vnos številk v strukturi (gl. primer 1):
ŠT.MEST STRUKTURA
1
številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, …)
8
tekoča številka v okviru inventarne knjige



Tretja oblika je vnos številk v strukturi (gl. primer 2):
ŠT.MEST STRUKTURA
1
številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, …)
4
leto inventarizacije
6
tekoča številka v okviru inventarne knjige

Pri serijskih publikacijah se za vsako različno inventarno številko vnese po eno polje 997.
Inventarno številko lahko določimo programsko z nastavitvijo števca. Števec se avtomatsko poveča za
ena. Pri tem je treba paziti, saj ostane vsaka izbrisana inventarna številka neporabljena. Ponovno je ni
mogoče dodeliti programsko, temveč le ročno. Seznam nezasedenih inventarnih številk lahko pripravimo
v segmentu COBISS3/Zaloga.
V izjemnih primerih, npr. če ima ustanova nad deset različnih inventarnih knjig, lahko številko inventarne
knjige označujeta prvi dve mesti inventarne številke.
Prav tako je le v izjemnih primerih dovoljen vnos variabilnega dela inventarne številke knjižnicam, ki so
že v preteklosti vnašale inventarne številke na ta način (npr. retrospektivna obdelava serijskih publikacij).
V takem primeru ima inventarna številka, ki je fiksna, dodatek ali sufiks, ki je variabilen (gl. primer 3).
Odsvetuje se, da bi knjižnice to možnost uvedle na novo.

Elementi & dolžina
Podpolje nima elementov.
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PRIMERI
1.
f100012567
(Cifra 1 na prvem mestu v podpolju 996f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za
monografske publikacije ali morda inventarno knjigo za samostojno
lokacijo/enoto 1; tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige je
12567.)
2.
f21989000123
(Cifra 2 na prvem mestu v podpolju 997f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za
serijske publikacije; naslednja štiri mesta označujejo leto inventarizacije 1989,
sledi tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige, ki je 123.)
3.
996
996
996
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⊔1
⊔1
⊔1

dlS\f1\n7862 f200000625
dlS\f1\n7862\da f200000625.1
dlS\f1\n7862\db f200000625.2
(Primer vnesene inventarne številke z variabilnim delom, kadar ima več enot isto
inventarno številko (npr. raritete).)
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