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998 ZBIRNI PODATKI O STANJU  

ZALOGE 

Zbirni podatki o stanju zaloge za potrebe COBISS+ in koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij se 

vnašajo v lokalne baze podatkov v polje 998. Na vzajemni nivo se prenesejo samo naslednji podatki: 

             monografske publikacije                                        serijske publikacije 

b oznaka ustanove – sigla a  datum poročanja 

c število primerkov b oznaka ustanove – sigla 

  c  število primerkov 

  e indikator nabave 

  g splošni podatki o zalogi (oznaka popolnosti) 

  k letnica 

  n opombe o stanju zaloge 

  v način nabave 

  2 dobavitelj 

  3 cena (z računa) 

  4 financer 

    

 

V okviru posameznega bibliografskega opisa je za vsako ustanovo (siglo) na voljo po eno polje 998. Za 

monografske publikacije sta obvezni podpolji 998b in 998c, za serijske publikacije pa podpolja 998abcgk.  

Za tuje serijske publikacije, ki so predmet koordinacije nabave, pa so obvezna tudi podpolja 998v234.  

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi podatkov v podpolju 998k. 

Če ustanova vnaša podatke o posameznih fizičnih enotah monografske publikacije v polje 996, se polje 

998 s podatki o sigli in številu primerkov oblikuje programsko. Podpolje 998c za monografske 

publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju in vsem elementom (razen elementa 7) se vrednosti določijo 

programsko.  

Pri serijskih publikacijah se polje 998 doda programsko v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. Če ne 

uporabljamo segmenta COBISS3/Serijske publikacije, pa se vedno, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne 

podatke o zalogi – polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 

998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Novo polje 998 moramo ročno 

dodati samo v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v 

sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; ali 
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kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. 

Pri vnosu podatkov za druge ustanove (sigle) velja omejitev, da samo ena ustanova poroča o zalogi druge 

ustanove. V podpolje 998c (število primerkov) lahko vpišemo dve števili, ki ju ločimo z vejico – število 

izvodov za izposojo na dom in število izvodov za izposojo v čitalnico. Pri vnosu podatkov o stanju zaloge 

za druge ustanove (sigle) vnesemo v polje 998 signaturo v nestrukturirani obliki (brez upoštevanja 

elementov podpolja 998d). Če je signatur več, jih vnesemo v nestrukturirani obliki v isto podpolje 998d, 

ločene s poljubnim ločilom. Podatek ima samo informativen pomen na lokalnem nivoju in se ne prenaša 

na vzajemni nivo.  

Prav tako se vedno, ko pri integrirnem viru, zbirnem zapisu ali izvedenem delu dodamo prvo polje 997, 

odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 998b (oznaka ustanove – 

sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). 
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  monografske publikacije      serijske publikacije 

programsko oblikovanje lastne sigle in števila 

primerkov 

programsko oblikovanje lastne sigle, vnos datuma 

poročanja, števila primerkov, oznake popolnosti, 

letnice, opomb o stanju zaloge, načina nabave, 

dobavitelja, cene (z računa) in financerja 

  

vnos drugih sigel in števila primerkov vnos datuma poročanja, drugih sigel, števila 

primerkov, oznake popolnosti, letnice, opomb o 

stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z 

računa) in financerja 
 

 

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

za vzajemni nivo, ki se nanaša na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ 

STRNJENI OBLIKI.  
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