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996/997 p – STOPNJA DOSTOPNOSTI 

Publikaciji dodelimo podatek o stopnji dostopnosti z namenom, da bi izposojevalca opozorili na posebne 

omejitve, ki veljajo za to publikacijo pri izposoji  (da jo, npr., lahko izposodimo za zelo kratek rok, da jo 

lahko izposodimo samo pod posebnimi pogoji ali pa da je sploh ni dovoljeno izposoditi ipd.).  

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na 

izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.  

Podatek o omejitvi dostopnosti je šifriran po enotnem šifrantu: 

1 časovno omejena dostopnost – do 7 dni 

2 časovno omejena dostopnost – 7 dni 

3 časovno omejena dostopnost – 14 dni 

4 omejena dostopnost – čitalnica 

5 omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja  

6 vsebina dokumenta nedostopna (posebno obravnavanje) 

7 popolna nedostopnost (arhivski izvod)  

8 izposoja s knjigomatom ni možna 
 

"Običajne" roke izposoje, ki naj veljajo za posamezne vrste gradiva (npr. za monografske publikacije bo 

rok izposoje 1 mesec, za serijske publikacije npr. 14 dni ipd.), določimo v segmentu COBISS/Izposoja. Če 

programska oprema COBISS/Izposoja še ni nameščena, lahko te roke izposoje določimo z izborom opcije 

7. Posebne funkcije v osnovnem menuju sistema COBISS.  

Časovno omejeno dostopnost, kode "1", "2" ali "3" pa vpisujemo samo pri tistih izvodih, ki jih ne 

izposojamo za "običajen" rok izposoje. Če npr. v okviru monografskih publikacij velja za izposojo 

učbenikov drugačen rok (npr. samo 14 dni) kot za izposojo poljudnoznanstvenih knjig (za katere pa velja 

npr. rok izposoje 1 mesec), bomo podpolje 996p izpolnili samo za učbenike (če jih izposojamo za 14 dni, 

bomo izbrali kodo "3"). 

V segmentu COBISS/Izposoja je mogoče s posebno nastavitvijo parametrov kontrolo omejitve 

dostopnosti tudi izpustiti (tako bomo lahko npr. publikacijo, ki ima v podpolju 996/997p vrednost "6", 

kljub temu izposodili ipd.). 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔1 df2\n1223 f019910805 

996 ⊔1 df2\n1223\da f019910806 p7 

(Prvi izvod nima pri izposoji nobene posebne omejitve, zato podpolja 996p sploh 

nismo navedli; pri drugem izvodu smo vpisali šifro "7" zato, da bi izposojevalca in 

uporabnika opozorili, da izvod ni namenjen izposoji.) 
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