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996/997 h

996/997 h – NASLOV ENOTE
Naslov enote se lahko uporablja, če želimo navesti del enote, spremno gradivo ali dodatek, kadar je to
potrebno za opredelitev dane enote.
Pri vnosu serijskih publikacij uporabljamo to podpolje za vnos naslova enote pri:



prilogi (dodatki, posebne številke, indeksi, suplementi,...), kadar jo katalogiziramo skupaj z osnovno
bibliografsko enoto, vendar jo obravnavamo ločeno v podatkih o stanju zaloge (ločeno polje 997):

 ena identifikacijska številka
 ločeno ali skupno signiranje
 ločeno inventariziranje
 ločeno polje 997, ki vsebuje podpolje 997h z naslovom sekundarne enote
(gl. primera 1 in 2)



naslovu v več izdajah, ki jih katalogiziramo kot eno bibliografsko enoto, vendar jih v podatkih o
stanju zaloge obravnavamo ločeno:

 ena identifikacijska številka
 ločeno ali skupno signiranje
 ločeno inventariziranje
 ločeno polje 997, ki vsebuje podpolje 997h z oznako izdaje
(gl. primer 3)
Vsebina podpolja 996/997h se indeksira skupaj z drugimi naslovi (200acdi, 500a, 501a, 510a-517a, 530a540a), zato ga lahko poiščemo s predpono "TI=".
Podpolje 997h je namenjeno samo za iskanje in ga lahko ponavljamo samo takrat, kadar v okviru enega
polja 997 opisujemo več neoštevilčenih prilog. Za potrebe izpisa moramo podatke o naslovu enote vnesti
v podpolje 997m med oznake "< >" - opombe za javnost (COBISS/OPAC). Vsebina podpolja 997m se
lahko izpisuje samo v takšni obliki, v kakršni je vnesena.
Za druge vrste gradiva uporaba podpolja zaenkrat še ni definirana.

Elementi & dolžina
Podpolje nima elementov.

PRIMERI
1.
997
997
997

01
01
01

dlP\n1233\s1991 f200000514 jVol.\7 k1991 mšt.\1-9
gts dlP\n1233\s1991/dod.1 f200000515 jVol.\7 k1991 hVse o vrtu mšt.\1-3
gts dlP\n1233\s1991/dod.2 f200000516 jVol.\7 k1991 hPomladna dela mšt.\1-4
(Sekundarna bibliografska enota ima svoje številčenje (ločeno polje 997).

© IZUM, april 1992

996/997 h - 1

996/997 h

COMARC/H

2.
997

01

dlP\n3507\s1991 f100001514 jVol.\3 k1991 hMoj mali vrt mbr.\1-6+pril.<Moj
mali vrt>
(Sekundarna bibliografska enota nima številčenja.)

Glej dodatne primere v Dodatku C.
3.
997
997

21
21
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dlP\n1233\s1991 f200000516 jGod.\9 k1991 mbr.\1-9
dlP\n1233\s1991/šu.izd. f200000517 jGod.\9 k1991 hŠumadijsko izdanje mbr.\19
(Naslova v več izdajah.)
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