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997 m – ŠTEVILČENJE – PRVI NIVO (ZVEZEK) 

Podatek vnašamo pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997. V okviru podpolja lahko nastopa več 

interpunkcijskih znakov: 

"\" oznaka številčenja 

Pred interpunkcijskim znakom "\" se vnese oznaka številčenja - prvi nivo (npr. št., br., no. itd.), ki 

se vnaša za potrebe prezentacije. 

997  11 jVol.\3 k1990 mno.\8-10 

 

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko označimo z interpunkcijskimi znaki "-", "+" ali "_". Katero med 

njimi bomo izbrali, je odvisno predvsem od postavljene vrednosti 1. indikatorja - indikator vezave. 

 "-" neprekinjen niz stanja zaloge 

Številčenje teče, obstajajo vsi zvezki v vpisanem intervalu od-do. 

Indikator 1 = "0" 

Če je indikator 1 postavljen na "0", zvezki od-do niso vezani - izposodimo lahko vsak 

zvezek posebej. 

997  01 jVol.\4 k1992 mno.\1-3 

(Izposodimo lahko zvezke 1, 2 ali 3.) 

 

Indikator 1 = "1" 

Če je indikator 1 postavljen na "1", so v podpolju 997m vezani in nevezani zvezki (enote, 

ki jih je mogoče izposoditi, so ločene z znakom "+"). Predpostavimo, da se na koncu leta 

vežejo zvezki od 1 do 13 in posebej zvezki od 14 do 24. Če smo med letom imeli 

postavljen indikator 1 na "0" (izposojali smo posamezne zvezke), moramo sedaj 

spremeniti vrednost indikatorja 1 na "1". 

997  11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-13+14-24 

(Zvezki od 1 do 13 so vezani posebej in zvezki od 14 do 24 so 

vezani posebej; izposodimo lahko dve enoti.) 

 

Indikator 1 = "2" 

Če je indikator 1 postavljen na "2", so vsi zvezki od-do vezani skupaj in jih kot 

posamezne ni mogoče izposoditi. 

997  21 jVol.\2 k1990 mno.\1-24 

(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 

24.) 

 

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko vnašamo z interpunkcijskim znakom "-" samo v 

primeru, ko številčenje narašča za ena (en zvezek). Če številčenje ne narašča za ena, je 

treba vnašati vsak zvezek posebej, posamezne zvezke pa med seboj ločiti z 

interpunkcijskim znakom "+" (če zvezki niso vezani) oziroma z "_" (če so zvezki vezani 

skupaj). 

997  21 jVol.\1 k1991 mno.\1-3_4/5_6-12 

(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 

12, pri čemer je 4/5 dvojna številka.) 
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"+" neprekinjen niz stanja zaloge 

Indikator 1 = "0" 

Če številčenje ne narašča za eno enoto (npr. zaradi kombinacije dvojnih ali izrednih 

številk), posamezne številke povežemo z interpunkcijskim znakom "+" (namesto z "-"). 

997  01 jGod.\3 k1980 mbr.\1,3-6+jun+7/8+9-12 

(Izposodimo lahko enote 1,3,4,5,6,jun,7/8,9,10,11 ali 12 – vsako 

zase.) 

 

"+" neprekinjen niz stanja zaloge 

"_" neprekinjen niz stanja zaloge 

Indikator 1 = "1" 

Indikator 1 se postavi na "1", če so nekateri zvezki v 997m vezani, vendar ne vsi skupaj. 

Pri spremembi indikatorja iz "0" na "1" ostane interpunkcijski znak "+" nespremenjen le, 

če se zvezki, ki jih loči ta znak, vežejo posebej (če se vežejo skupaj, ga moramo 

nadomestiti z interpunkcijskim znakom "_"). 

997  11 jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun+7/8_9-12 

(Zvezki 1,3-6_jun so vezani ločeno od zvezkov 7/8_9-12; 

izposodimo lahko dve enoti.) 

 

Indikator 1 = "2" 

Indikator 1 se postavi na "2", če so vsi zvezki v podpolju 997m vezani skupaj. Pri 

postavitvi indikatorja na vrednost "2" moramo vse interpunkcijske znake "+" nadomestiti 

z znaki "_"). 

997  21 jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun_7/8_9-12 

(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov.) 

 

"," praznina 

Prekinitev v stanju zaloge. 

997  01 jLet.\5 k1992 mšt.\ ,3-5 

(Primer prekinitve v stanju zaloge na začetku. Podrobneje 

lahko opredelimo prekinitev v opombah v lomljenem oklepaju 

(npr.<št.1 in 2 nismo prejeli> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 

nismo prejeli>). Izposodimo lahko enote 3, 4 ali 5.) 

 

997  01 jLet.\7 k1991 mšt.\ 1-4,6-10 

(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – številke 5 

nimamo.) 

 

997  11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-4,6+7-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 6 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 

v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" 

in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je 

razvidna prekinitev v stanju zaloge med številkama 4 in 6. 

Izposodimo lahko dve enoti.) 
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997  11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-4+6-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 6 do 10 

v drugo enoto (to je na mestu prekinitve v stanju zaloge) 

moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti 

zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitev 

v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 5 

nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z 

vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.5 nismo prejeli>). 

Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.) 

 

997  21 jVol.\7 k1991 mbr.\1-4,6-10 

(Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost 

indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je 

razvidna prekinitev v stanju zaloge. Izposodimo lahko eno 

enoto.) 

 

";" praznina 

Ni izdano. 

997  01 jLet.\2 k1992 mšt.\ ;3-4 

(Primer, ko prve številke nekega letnika niso bile izdane. 

Podrobneje lahko opredelimo prekinitev v opombah v 

lomljenem oklepaju (npr. <št.1/2 ni bila izdana> ali pa <št.1 ni 

bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enoti 3 ali 

4.) 

 

997  11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-4+5;7-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 5 do 10 

v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" 

in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je še 

vedno razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo 

lahko dve enoti.) 

 

997  11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5+7-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 5 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 

v drugo enoto (to je na mestu prekinitve izhajanja) moramo 

postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis 

zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je sicer še razvidno, da 

imamo prekinitev v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj 

zvezka številka 6 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko 

si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.6 ni 

izdana>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve 

enoti.) 

 

997  21 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5;7-10 

(Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost 

indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je 

razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko 

eno enoto.) 

 

"/" spojeno številčenje 
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Označuje dvojno številčenje npr. 1/2 ali 5/6 in podobno. 

997  01 jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 

(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; 

izposodimo lahko enote 1/2, 3/4 ali 5/6 - vsako zase.) 

 

997 21 jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 

(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; 

izposodimo lahko samo vse tri dvojne številke skupaj.) 

 

997  01 jVol.\8 k1991 mbr.\1/3+4/6+7/9+10/12 

(Številčenje ne narašča za eno enoto; izposodimo lahko katero 

koli trojno številko.) 

 

997  01 jVol.\8 k1991 mbr.\1-3+4/5 

(Izposodimo lahko enote 1,2,3 in dvojno številko 4/5.) 

 

"=" alternativno številčenje 

Označuje alternativno (dvojno) številčenje. Številčenje za interpunkcijskim znakom "=" je samo 

za informacijo. 

997  01 jVol.\2 k1990 mno.\5-10,13=20-25,28 

(Izposodimo lahko samo enote 5,6,7,8,9,10 in 13; tako npr. 

enote s številko 20 ne moremo izposoditi, ker je to alternativna 

oznaka za številko 5.) 

 

"(  )" ločevanje številčenja od časovnega štetja 

Časovno štetje ločimo od številčenja z okroglim oklepajem "(  )". Časovno štetje se vnaša samo 

za informativne potrebe, ne moremo ga pa uporabiti kot iskalni podatek. 

997  01 jLet.\3 k1985 mšt.\501(1.jan)-866(31.dec) 

(Izposodimo lahko enote s številkami od 501 do 866.) 

 

"[ ]" podatek ni vzet s predloge 

Označi se podatek, ki ni vzet s predloge. 

997  01 jLet.\30 k1991 mšt.\1-7+[8]+9-12 

(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12.) 

 

"#" pričakovane dodatne številke 

Interpunkcijski znak "#" na koncu podpolja 997m pomeni, da pričakujemo dodatne številke 

zvezkov. Je informativnega pomena in namenjena samo za iskanje. 

997  01 jLet.\6 k1992 mšt.\1-2# 

(Prejeli smo prva dva zvezka 6. letnika. Pričakujemo še dodatne 

zvezke.) 

 

"<  >" opombe za javnost (COBISS+) 

Glede opomb, ki so javnega značaja, je smiselno kriterije in tekste poenotiti. 
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997  01 jLet.\30 k1980 mšt.\1-13<št. 11 je poškodovana> 

(Izposodimo lahko enote od 1 do 13 - tudi enoto 11, ki je 

poškodovana. Opomba se izpiše tudi v programskem segmentu 

COBISS+.) 

 

"<<  >>" interne opombe 

997  01 jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5>> 

(Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Opomba, da smo številko 5 

reklamirali, se v programskem segmentu COBISS+ ne izpiše.) 
 

Več internih opomb določene številke zvezka zapišemo znotraj enega dvojnega oklepaja ter jih 

ločimo z znakom "; ". 

997  01 jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5; številčenje 4. zvezka je 

v kolofonu>> 

(Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Poleg opombe, da smo 

številko 5 reklamirali, se v programskem segmentu COBISS+ 

ne izpiše tudi opomba, da je številčenje četrtega zvezka 

zavedeno v kolofonu.) 

 

Neoštevilčene priloge vnašamo z logičnim imenom, ki lahko vsebuje samo črke, številke, znak "|" in znak 

".". Logično ime vnesemo brez presledkov, njegova dolžina je največ 10 znakov (gl. primer 1 in primere 

v Dodatku C). 

V podpolju se ne moreta ponoviti niti številka niti logično ime (gl. primer 0). 

Če serijska publikacija nima številčenja in ima samo časovno štetje, je smiselno določiti interno 

številčenje za potrebe izposoje (gl. primer 3). 

Za serijske publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka, vnos v podpolje 997m ni 

potreben. Indikator 1 naj bo postavljen na "0" (gl. primera 4 in 5). 

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

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

dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

 

PRIMERI 

1.  

997  01 jLet.\6 k1990 mšt.\1-2+feb+3-12 

(Izposodimo lahko zvezke 1,2, feb,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12. Za februar je, razen 

redne številke zvezka, izšel še neoštevilčen zvezek, ki ga vnesemo pod logičnim 

imenom "feb".) 
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2.  

997  01 jLet.\8 k1991 mšt.\1-6+pril1+7-12+pril2 

(Primer vnosa logičnih imen.) 

3.  

997  01 jLet.\12 k1992 mšt.\[1](3.jan)+[2](4.jan)+[3](6.jan) 

(Izposodimo lahko zvezke 1, 2, ali 3.) 

4.  

997  01 lLet.\3 jknj.\2 k1991  

5.  

997  01 jLet.\9 k1990  
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