997 PODATKI O STANJU ZALOGE
SERIJSKIH PUBLIKACIJ
V polje vnašamo samo za "lastno zalogo", in to za potrebe izposoje in avtomatizacije internih evidenc. V
polje lahko vpisujemo vse podatke (glej Dodatek A) razen datuma poročanja in oznake ustanove – sigle
(997a in 997b).
Pri serijskih publikacijah dobi pri postopku inventarizacije letnik najpogosteje eno inventarno številko.
Publikacije, katerih en letnik izhaja več let, imajo tudi le po eno inventarno številko, ker tvorijo vse
številke take publikacije eno inventarno enoto. Pri vsaki spremembi številčenja – drugi nivo (običajno
letnik) moramo polje 997 ponoviti, prav tako pa tudi ob vsaki spremembi številčenja – tretji nivo.
Primer 1: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j)
Bibliografski podatki + 998 +
997
997

21
21

997

21

dlP\f5\n12388\s1982/1983 f800001120 jVol.\1 k1982/1983 mno.\1-10 va 2mk
dlP\f5\n12388\s1983/1984 f800003300 jVol.\2 k1983/1984 mno.\1-10<št. 9 je
poškodovana> va nv mapi, delno poškodovano 2mk
…
…
dlP\f5\n12388\s1991/1992 f800007889 jVol.\10 k1991/1992 mno.\1-2,4<za št. 3
je poslana rekl.> q3 va zj234\k19900405 2mk 3EUR 8,00

Primer 2: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j) in številčenju – tretji nivo (997l)
Bibliografski podatki + 998 +
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dlP\n21382\s1988/1 f300000715 lLet.\5 jknj.\1 k1988 mno.\1-6
dlP\n21382\s1988/2 f300000927 lLet.\5 jknj.\2 k1988 mno.\1-6
dlP\n21382\s1989/1 f300001302 lLet.\6 jknj.\1 k1989 mno.\1-6
dlP\n21382\s1989/2 f300001577 lLet.\6 jknj.\2 k1989 mno.\1-6
…
…
dlP\n21382\s1991/1 f300002903 lLet.\8 jknj.\1 k1991 mno.\1-6
dlP\n21382\s1991/2 f300002997 lLet.\8 jknj.\2 k1991 mno.\1-6

Popolni podatki se vodijo predvsem za tekoče leto, kar pomeni, da se lahko po periodičnih (letnih,
trimesečnih ...) izpisih nekateri podatki brišejo. Kateri podatki se bodo po izpisu (npr. inventarne knjige)
brisali, pa tudi sam postopek brisanja, bo definirano v fazi implementacije.
Najfrekventnejši podatki se zaradi racionalizacije postopka vnosa podatkov in čim bolj racionalne izrabe
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računalniških zmogljivosti na lokalnih nivojih beležijo v strnjeni obliki. Primer je podpolje 997m
(številčenje – prvi nivo) pri serijskih publikacijah, prav posebej pa to velja pri časnikih.
V vsa podpolja, prek katerih se poroča o številčnih podatkih in podatkih časovnega štetja serijskih
publikacij (podpolja 997jklm), lahko vpisujemo opombe za javnost (COBISS/OPAC) med znakoma "< >"
in interne opombe med znakoma "<< >>" (npr. mno.\1-13<št. 11 je poškodovana>).
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