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997/998 k – LETNICA 

Podatek vnašamo samo za serijske publikacije.  

V podpolje 997k vnesemo samo eno letnico ali pa lomljeno letnico (gl. primera 1 in 2). 

Na vzajemnem nivoju je vnos obvezen. V podpolje 998k vnašamo podatke o letnici ročno, in to v čim 

bolj strnjeni obliki, ustrezno oznaki popolnosti. Pri tem uporabljamo oznake za določanje posameznih 

letnic in intervalov. 

Za vnos letnice v podpolje 998k so dovoljene naslednje oblike: 

• letnica1-letnica2 

Označuje začetno in končno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Letnica2 mora biti večja 

od letnice1. 

k1976-1988 

• letnica1- 

Označuje začetno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Znak "-" brez letnice, ki bi mu 

sledila, pomeni, da serijska publikacija še izhaja in jo ima ustanova naročeno. 

k1985- 

• letnica1 

Označuje zaključeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Serijska publikacija je 

prenehala izhajati ali pa je ustanova nima več naročene. 

k1985 

• letnica1/letnica2-letnica3/letnica4 

Označuje zaključeno obdobje beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Lomljena letnica 

letnica1/letnica2 predstavlja začetno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo, 

lomljena letnica letnica3/letnica4 pa končno. Letnica3 mora biti večja ali enaka letnici2. Letnica2 

mora biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let. Isto velja za lomljeno letnico 

letnica3/letnica4. 

k1983/1984-1989/1990 

• letnica1/letnica2- 

Označuje začetno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Znak "-" brez letnice, ki 

bi mu sledila, pomeni, da serijska publikacija še izhaja in jo ima ustanova naročeno. Letnica2 mora 

biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let. 

k1980/1981- 

• letnica1/letnica2 

Označuje zaključeno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Serijska publikacija je 

prenehala izhajati ali pa je ustanova nima več naročene. Letnica2 mora biti večja od letnice1 vsaj za 

eno leto in največ za 9 let. 

k1989/1990 
 

Prekinitev zaloge (letnice) v polju 998 se rešuje s ponavljanjem podpolja 998k. 

Pred prvim podpoljem 998k se mora nahajati element c – oznaka popolnosti podpolja 998g. Podatki, 

vneseni v podpolje 998g, veljajo za vsa naslednja podpolja 998k do naslednjega podpolja 998g oziroma 

do konca polja. Za vsak nov podatek o popolnosti (drugačen od predhodnega) sta potrebni novi podpolji 

998g in 998k. 

Če ima ustanova  na voljo večje število primerkov (oznaka števila primerkov je večja od ena), se podatek 

na vzajemnem nivoju (998) nanaša na najpopolnejši primerek, ki se uporablja za medknjižnično izposojo 

(gl. primere 3, 4 in 5). 
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Če se letnica, za katero je serijska publikacija izšla, razlikuje od letnice izida, dodamo v podpolje 997k 

tudi letnico izida, in sicer v lomljenem oklepaju "< >" (gl. primer 6). 

Podpolja, v katerih se beležijo podatki o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se 

izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu 

dostopu, moramo ta podpolja izpolnjevati še posebej pazljivo in dosledno. 

Pri poročanju podatkov o popolnosti serijske publikacije (element c – oznaka popolnosti podpolja 998g), 

ki se nanašajo na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ STRNJENI 

OBLIKI. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997  01 dlP\n333 f300002422 jVol.\5 k1990 mbr.\1-8 

2.  

997  01 dlP\n14562 f219930123 jVol.\3 k1992/1993 mbr.\1-12 

3.  

998 ⊔1 a19910210 b20001 c0 gc9 k1950-1980 k1982- 

4.  

998 ⊔1 a19910805 b40001 c0 gc2 k1972-1976 k1978-1979 gc1 k1980-1982 gc2 k1983 

gc1 k1984-1989 gc2 k1990- 

5.  

998 ⊔1 a19910709 b10000 c0 gc9 k1950/1951 gc3 k1952/1953-1955/1956 gc1 

k1958/1959- 

6.  

997  21 dlP\n423 f219900231 c1 gc9 k1990<izšlo 1989> 
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