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99X PODATKI O STANJU ZALOGE 

SEZNAM POLJ 

996 Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij 

997 Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij 

998 Zbirni podatki o stanju zaloge 

 

Polja 996, 997 in 998 so ponovljiva. Večina podpolj v poljih 996, 997 in 998 je enakih tako po vsebini, ki 

jo vpišemo, kakor tudi po načinu vnosa. Zato v nadaljevanju priročnika COMARC/H ne opisujemo 

posebej vsakega polja s pripadajočimi podpolji, temveč navajamo le po abecedi urejen opis podpolj, 

neodvisno od polj. Pri opisu posameznega podpolja navajamo morebitne posebnosti, ki veljajo za 

podpolje pri določenem polju. 

Naslov podpolja nam pove, v katerih poljih (996, 997 ali 998) lahko vpisujemo v določeno podpolje. 

Oznaka 99X v naslovu podpolja pomeni, da lahko v to podpolje vpisujemo v vseh treh poljih – 996, 997 

in 998, oznaka npr. 996/997 v naslovu podpolja pa pomeni, da lahko v podpolje vnašamo le v poljih 996 

in 997.  

Nekatera podpolja imajo dva ali več elementov. Oznake elementov so enomestne in so lahko črkovne ali 

številčne. Vsak drugi, tretji in naslednji element v podpolju uvaja ločilo "\", ki mu sledi oznaka elementa 

in nato vsebina – podatek. Oznako elementa podpolja in ločilo "\" moramo vpisati ročno (gl. primer 1).

 

Podpolja & elementi  

oznaka in ime podpolja 

 oznaka in ime elementa 

a Datum poročanja 

b Oznaka ustanove – sigla 

c Število primerkov / Oznaka primerka/enote kompleta 

d Signatura (Postavitev) 

l Oznaka podlokacije v signaturi 

f Format 

n Tekoča številka 
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oznaka in ime podpolja 

 oznaka in ime elementa 

s Številčenje v signaturi 

x Številčenje v signaturi – oznaka dela 

d Dvojnica 

i Interna oznaka 

u UDK prosti pristop 

a ABC in druge oznake – 1. del 

5 ABC in druge oznake – 2. del 

e Preusmeritev gradiva 

E Oznaka podlokacije 

D Datum preusmeritve gradiva 

e Indikator nabave 

f Številčna oznaka publikacije - inventarna številka 

g Splošni podatki o zalogi 

t Oznaka tipa enote 

o Oznaka fizične oblike 

c Oznaka popolnosti 

p Oznaka rednosti dotoka 

r Oznaka hranjenja 

h Naslov enote 

i Obseg enote 

j Številčenje – drugi nivo (letnik) 

k Letnica 

l Številčenje – tretji nivo 

m Številčenje – prvi nivo (zvezek) 

n Opombe o stanju zaloge 

o Datum inventarizacije 

p Stopnja dostopnosti 

q Status 

r Inventarne opombe 

s Vezava 

t Datum statusa 

u Omejitev dostopnosti 

v Način nabave 
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oznaka in ime podpolja 

 oznaka in ime elementa 

w Namen nabave 

x Številka in datum naročila 

b Številka naročila 

e Datum naročila 

X Opomba naročila 

y Številka in datum prejema 

g Številka dobavnice/seznama 

h Datum dobavnice/seznama 

z Številka in datum reklamacije 

j Številka reklamacije 

k Datum reklamacije 

Z Opomba reklamacije 

0 Številka in datum predračuna 

S Številka predračuna 

G Datum predračuna 

C Cena predračuna 

1 Številka in datum računa 

m Številka računa 

q Datum računa 

2 Dobavitelj 

3 Cena (z računa) 

4 Financer 

F Financer 

P Odstotek financiranja 

5 Vrsta obdelave (usmerjanje) 

7 Interna številka in datum računa 

1 Številka računa 

2 Datum računa 

8 Naslovnik za dar ali zameno 

3 Naziv institucije 

4 Datum pošiljanja 

9 Številka za izposojo 

A Konzorcij 
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Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Indikator vezave 

0 nevezani zvezki 

Izraz v podpolju 997m je zapisan v strnjeni obliki, 

vendar algoritmi izposoje in drugi algoritmi sami 

razpoznajo posamezne številke zvezkov.  

1 vezani in nevezani zvezki 

Izraz v podpolju 997m vključuje vezane in nevezane 

zvezke. Enote (vezane ali nevezane), ki jih je možno 

izposoditi, so ločene z znakom "+".  

2 vezani zvezki 

Izraza v podpolju 997m ni mogoče razširiti za potrebe 

izposoje (vsi zvezki so vezani skupaj). 

2  Indikator postavitve 

 SIG1 SIG2  

11 LAT LAT 
postavitev po tekoči številki 

Gradivo je postavljeno po 

zaporednih številkah (numerus 

currens). 

3 LAT CIR 

5 CIR LAT 

71 CIR CIR 

21 LAT LAT 
postavitev po področjih 

Gradivo je postavljeno po področjih 

(npr. UDK prosti pristop) in po 

abecedni razvrstitvi avtorja/naslova. 

4 LAT CIR 

6 CIR LAT 

81 CIR CIR 

Legenda: 

SIG1 določena vrsta pisave pri izpisu elementov l in i podpolja 996/997d, pri 

izpisu elementa E v podpolju 996/997e in izpisu podpolja 998d  

SIG2  določena vrsta pisave pri izpisu elementov podpolja 996/997d, razen 

elementov l, i in f, elementa E v podpolju 996/997e in podpolja 998d 

 

Indikator 1 se uporablja samo pri vnosu serijskih publikacij. Pri vnosu monografskih publikacij ni 

določen.  

Indikator 2 za polje 998 monografske publikacije ni določen. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996  ⊔1 dlH\f 2\n146177 f100002281 o19981222 va 1m49100366091\q19981222 3EUR 

77,07 2mk  

(Podpolje 996d – Signatura (Postavitev) je sestavljeno iz elementov l, f in n; 

podpolje 9961 –Številka in datum računa pa iz elementov m in q.) 

 
1 Indikatorji, ki so predvideni za polje 998 serijske publikacije. 
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2.  

200 0⊔ aHamlet fViljam Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

996 ⊔4 dlPON\isp\u821A-Š\aŠEKSPIR V.\5Hamlet f000013251 o20060419 va  

(Izpis podpolja 996d: PON sp 821А-Ш ШЕКСПИР В. Хамлет) 

3.  

200 0⊔ aHamlet fViljam Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f f000013251 o20060419 va  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f\da f000013251 o20060419 va  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f\db f000013251 o20060419 va  

(Izpis podpolj 996d: PON sp II 23567/2-2ф а-б) 

4.  

200 1⊔ aNacionalni registar lekova fglavni i odgovorni urednik Ljiljana 

207 ⊔0 a2006– 

530 1⊔ aNacionalni registar lekova 

675 ⊔⊔ a615 s61 b615 c615 

997 07 c1 dlCO\ip\f2\n2771\s2006 f100602457 k2006 o20060206 

997 07 c2 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\da f100602459 k2006 o20060206 

997 07 c3 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\db f100602461 k2006 o20060206 p7  

998 ⊔7 a20060206 b70000 c0 dCO p II 2771 −a,b gc1 k2006- vd eo  

(Izpis podpolja 997d: ЦО п II 2771/2006 а-б 

Izpis podpolja 998d: ЦО п II 2771 а-б )  
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