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UVOD 

V procesu vzajemne katalogizacije COBISS se hkrati ažurirajo lokalne bibliografske baze podatkov 

posameznih knjižnic ter vzajemna bibliografska in normativna baza podatkov. Bibliografske baze 

podatkov vsebujejo poleg bibliografskih podatkov tudi podatke o stanju zaloge. 

V COBISS-u je struktura podatkov definirana s formatom COMARC za strojno čitljiv zapis, in sicer:  

 format COMARC/B za bibliografske podatke 

 format COMARC/A za normativne podatke  

 format COMARC/H za podatke o stanju zaloge 
 

Formata COMARC/B in COMARC/A sta zasnovana na formatu UNIMARC, ki je mednarodni standard 

in ga razvija IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme (UBCIM).  

Format COMARC/H za podatke o stanju zaloge smo oblikovali v IZUM-u, ker v času zasnove sistema 

vzajemne katalogizacije formata UNIMARC za podatke o stanju zaloge še ni bilo (trenutno je v pripravi). 

Izhodišča za format COMARC/H so udeleženci sistema vzajemne katalogizacije potrdili na sestanku 7. in 

8. novembra 1989 v Mariboru, kjer so obravnavali dokument “Centralni katalog serijskih publikacij kot 

sestavni del jugoslovanske bibliografsko-kataloške baze podatkov“.  

Osnova za oblikovanje strukture podatkov o stanju zaloge sta bili analiza podatkov o zalogi in analiza 

pripadajočih poslovnih procesov pri takratnih aktivnih udeležencih sistema vzajemne katalogizacije. 

Poleg tega so pri pripravi formata COMARC/H imela ključno vlogo tudi priporočila predloga standarda 

ISO/TC46/SC9-N34. Pri kasnejših dopolnitvah formata COMARC/H smo upoštevali še druge standarde 

za obravnavo podatkov o stanju zaloge, kot so ANSI Z39.44-1986, format MARC 21 (prej imenovan 

USMARC) in druge de facto standarde.  

COMARC/H določa: 

 zbirne podatke o stanju zaloge, ki so v vzajemni bazi podatkov in v lokalnih bibliografskih bazah 

podatkov in omogočajo funkcijo COBISS/OPAC-a ter funkcijo koordinacije nabave za tuje serijske 

publikacije; 

 podrobnejše podatke o stanju zaloge, ki so samo v lokalnih bibliografskih bazah podatkov in 

omogočajo avtomatiziranje postopkov inventarizacije gradiva, izposoje gradiva, nabave 

monografskih publikacij in spremljanja dotoka serijskih publikacij ter avtomatiziranje drugih internih 

postopkov. 
 

Format COMARC/H je prirejen sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, ki je opisan v priročnikih 

COBISS3/Katalogizacija in COBISS2/Katalogizacija. Za pomoč pri vnosu gradiva so v okviru sistema 

vzajemne katalogizacije uporabljene naslednje maske vnosa: M – monografske publikacije, K – 

kontinuirani viri, Z – zbirni zapisi, A – članki in drugi sestavni deli ter N – neknjižno gradivo. Te maske 
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vnosa zajemajo izbor polj, podpolj in elementov podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu 

določenega bibliografskega nivoja. 

Polja so označena z nizom treh številk, podpolja in elementi podpolja pa s črko ali številko. Najmanjša 

enota informacije, ki jo programski sistem pri iskanju in izpisovanju prepozna, je pri formatih 

COMARC/B in COMARC/A podpolje, pri formatu COMARC/H pa element podpolja. Polja/podpolja, 

elementi in kode, ki so ukinjene, so označene z dvema znakoma zvezdica "**". 

Namen priročnika COMARC/H je podati čim bolj natančna navodila za uporabo formata. Priročnik je 

razdeljen na pet vsebinskih sklopov in tri dodatke.  

V prvem sklopu je predstavljena osnovna razmejitev podatkov na zbirne in podrobnejše podatke o stanju 

zaloge ter njihovo beleženje po posameznih nivojih (vzajemni in lokalni).  

Trije krajši sklopi predstavljajo polja, ki tvorijo format COMARC/H:  

 polje 998 – Zbirni podatki o stanju zaloge 

 polje 997 – Podatki o stanju zaloge za serijske publikacije  

 polje 996 – Podatki o stanju zaloge za monografske publikacije 
 

V zadnjem sklopu, ki je najobsežnejši, so podani opisi podpolj s posameznimi elementi, ki si sledijo v 

abecednem vrstnem redu neodvisno od polj, katerim pripadajo. Najprej je podan pregled vseh podpolj in 

elementov, ki lahko nastopajo v poljih 998, 997 in 996, nato pa je opisana uporaba indikatorjev pri 

omenjenih poljih. Opis posameznega podpolja sestavlja splošen opis podpolja, ki mu sledita seznam 

elementov z maksimalno dolžino in opis elementov, če podpolje elemente ima. Na koncu so dodani še 

primeri iz resničnih zapisov, vzetih iz baz podatkov, ki se zaradi stalnega ažuriranja baz podatkov lahko 

tudi spremenijo. V primerih, kjer je navedeno polje 998, pri podpolju 998c ni prikazana vsebina vseh 

devetih elementov tega podpolja, ampak le vsebina elementa 7. Vsebina vseh elementov pa je sicer vidna 

v segmentu COBISS3/Zaloga med atributi razreda Polje 998 in razreda Gradivo. 

Vsebinskim sklopom sledijo naslednji dodatki: 

 Dodatek A: Vsebina podatkov o stanju zaloge (pregled podpolj in elementov s prikazom ponovljivosti 

ali neponovljivosti, stopnje obveznosti in prisotnosti na vzajemnem in/ali lokalnem nivoju) 

 Dodatek B: Priporočene krajšave 

 Dodatek C: Poseben primer večnivojskega vnosa  
 

Priročnik je izdelan tako, da omogoča enostavno in cenejše dopolnjevanje. Ob spremembi ali dopolnitvi 

formata se zamenjajo samo tiste strani, na katerih je prišlo do spremembe. Dopolnjene strani so označene 

z novim datumom, sama sprememba vsebine pa je zaradi lažjega prepoznavanja ob robu strani označena s 

pokončno črto. Nove in/ali spremenjene strani IZUM redno pošilja članom sistema COBISS na naslov 

kontaktne osebe za COBISS.  

Prosimo vse, ki boste uporabljali ta priročnik, da nam sporočite svoje pripombe in predloge ter tako 

prispevate k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev.  
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OBSEG PODATKOV NA VZAJEMNEM NIVOJU 

Podatki o stanju zaloge se na vzajemnem nivoju beležijo v polju 998 in so namenjeni informacijam 

(COBISS/OPAC, koordinacija nabave tujih serijskih publikacij,...) v sistemu COBISS. 

Vnašamo v naslednja podpolja za: 

            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 

    

 

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

Podatki posameznih ustanov (sigel) se programsko prenesejo na vzajemni nivo glede na podatke, vnesene 

v lokalne baze podatkov. 

Pri monografskih publikacijah se na osnovi podatkov o posamezni(h) fizični(h) enoti(ah) – polje(a) 996 

oblikujejo zbirni podatki – polje 998, ki se vpišejo v lokalno bazo podatkov in se hkrati avtomatsko 

prenesejo z lokalnega na vzajemni  nivo.  Če se podatki o posamezni(h) fizični(h) enoti(ah) ne beležijo, se 

zbirni podatki vnesejo neposredno v polje 998 v lokalne baze podatkov, od koder se avtomatsko 

prenesejo na vzajemni nivo. 

Pri serijskih publikacijah se polje 998 prav tako doda programsko, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne 

podatke o zalogi - polje 997. V polje 998 se programsko vpiše podatek v podpolje 998b (oznaka ustanove 

– sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Kasneje se podatki glede na potrebe dopolnjujejo in 

spreminjajo ročno. 
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    monografske publikacije                                        serijske publikacije 

programski prenos lastne sigle in števila 

primerkov 

programski prenos datuma poročanja, lastne sigle, 

števila primerkov, indikatorja nabave, oznake 

popolnosti, letnice, opombe o stanju zaloge, načina 

nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja 

  

programski prenos drugih sigel in števila 

primerkov 

programski prenos datuma poročanja, drugih sigel, 

števila primerkov, indikatorja nabave, oznake 

popolnosti, letnice, opombe o stanju zaloge, načina 

nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja 
 

 

  Bibliografski opis +                                               Bibliografski opis +  

998 ⊔⊔ b50300 c0  998 ⊔1 a19920228 b40001 c0 gc1 k1990/1991 

va 2ebsco 3EUR 199 4Fmk\P100 

998 ⊔⊔ b40017 c0  998 ⊔1 a19910208 b50300 c0 gc2 k1950/1951-

1960/1961 gc1 k1961/1962 gc2 

k1964/1965-1987/1988 k1989/1990- va 

2swets 3 EUR 202 4F50300\P100 

998 ⊔⊔ b40034 c0  998 ⊔1 a19900502 b40013 c0 gc9 k1950/1951- 

va 2mk 3 EUR 200 4Fmzt\P100 

998 ⊔⊔ b70001 c0  998 ⊔1 a19920503 b50001 c0 gc2 k1950/1951-

1990/1991 va 2mk 3 EUR 205,50 

4F50001\P40 4Fmk\P60 

998 ⊔⊔ b80002 c0  998 ⊔1 a19900201 b60001 c0 gc2 k1950/1951- 

va 2mk 3 EUR 220 4Fmzt\P100 

 

Za monografske publikacije se na vzajemni nivo preneseta le podpolji 998b in 998c, za serijske 

publikacije se prenesejo tudi podpolja 998aegkmnv234. Iz podpolja 998g se prenese samo element c – 

oznaka popolnosti. 

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi vpisa v podpolje 998k in vsebuje oznako, da je serijska 

publikacija naročena v tekočem letu. Namenjeno je predvsem iskanju. Na podrobnem nivoju (997 in 996) 

pa vpišemo oznako podlokacije, v katero je bilo gradivo preusmerjeno, in datum preusmeritve. 
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998 ZBIRNI PODATKI O STANJU  

ZALOGE 

Zbirni podatki o stanju zaloge za potrebe COBISS/OPAC-a 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 prav tako doda programsko, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne 

podatke o zalogi - polje 997. V polje 998 se programsko vpiše podatek 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 kadar vodi knjižnica zalogo 
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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.  

 

998 ⊔1 a19910215 b50124 c3 d1234 č, 3214, II 314 

 

 

  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 +  

998 ⊔⊔ b40001 c0 dI 7654   998 ⊔1 a19880506 b50300 c0 dČ II 389 gc1 

k1950/1951-  

998 

 

998 

 

⊔⊔ 

 

⊔⊔ 

b40017 c0 dČ II 9876 

 

b40034 c0 d681.3 KOM 

 

  

998 
 

⊔1 

 

 

 

 

a19910214 b40011 c0 dK I 930 gc2 

k1950/1951-1960/1961 gc1 k1961/1962 

gc2 k1964/1965-1980/1981 

k1982/1983-1987/1988 k1989/1990- 

     

998 
 

⊔1 

 

a19920502 b40013 c0 dII 8906 gc2 

k1950/1951- 

 

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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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 21 dlP\f5\n12388\s1982/1983 f800001120 jVol.\1 k1982/1983 mNo.\1-10 va 2mk 

997 21 dlP\f5\n12388\s1983/1984 f800003300 jVol.\2 k1983/1984 mNo.\1-10<št. 9 je 

poškodovana> va nv mapi, delno poškodovano 2mk 

  … 

  … 

997 21 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 + 

997 21 dlP\n21382\s1988/1 f300000715 lLet.\5 jknj.\1 k1988 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1988/2 f300000927 lLet.\5 jknj.\2 k1988 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1989/1 f300001302 lLet.\6 jknj.\1 k1989 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1989/2 f300001577 lLet.\6 jknj.\2 k1989 mNo.\1-6 

  … 

  … 

997 21 dlP\n21382\s1991/1 f300002903 lLet.\8 jknj.\1 k1991 mNo.\1-6 

997 21 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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996 PODATKI O STANJU ZALOGE  

MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ 

Podatke za posamezno fizično enoto monografske publikacije vnašamo v polje 996. 

 

Bibliografski podatki + 998 +  

996 ⊔1 df2\n12345 f000003145 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\da f000003146 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\db f000003147 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\dc f000003148 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\dd f000003149 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\de f000003190 xb78/6\e19900214 yg678\h19900507 

1m1234\q19900512 2dzs 3 EUR 120 
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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 
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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  

1
1
 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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998 a - DATUM POROČANJA 

S podatkom sporočamo ažurnost podatkov o stanju zaloge za potrebe online kataloga. Vnesemo ga v 

polje 998 - Zbirni podatki o stanju zaloge, in sicer samo za serijske publikacije, kjer je vnos datuma 

obvezen. 

Z datumom, ki ga vpišemo v podpolje, nakažemo dan veljavnosti podatkov o stanju zaloge, vnesenih v 

polje 998. Vsako spremembo oziroma ažuriranje podatkov o stanju zaloge v polju 998 zato obvezno 

opremimo z ustreznim datumom takšne spremembe v podpolju 998a.  

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". 

Pri monografskih publikacijah v podpolje 998a ne vnašamo. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19920512 b50001 c0 dII 199178 gc9 k1967- vd 
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998 b - OZNAKA USTANOVE - SIGLA 

Za potrebe online kataloga se uporabljajo podatki o ustanovah, ki se ažurirajo v lokalnih bazah podatkov 

nacionalnih knjižnic in v vzajemni bazi podatkov COBIB znotraj bibliografskega servisa. 

Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za označevanje knjižnice ali sorodne 

organizacije, ki deluje v avtonomnem (nacionalnem) knjižničnem informacijskem sistemu COBISS v 

okviru regionalne mreže COBISS.Net. 

Sigla določa zaokroženo institucionalno (organizacijsko) enoto (knjižnico, INDOK center,...), ki ažurira 

podatke v enotni lokalni bazi podatkov. Če je institucionalna (organizacijska) enota razdeljena na več 

fizičnih lokacij, se za določanje podlokacij in mikrolokacij uporablja podatek l - oznaka podlokacije v 

signaturi v okviru podpolja 99Xd – Signatura (Postavitev). 

Sigla je identifikacijska oznaka, sestavljena iz petih numeričnih znakov, pri čemer predstavlja prva cifra 

numerično oznako države v bibliografskem sistemu COBISS.Net. 

Poleg številčne oznake ustanove – sigle so v bazi podatkov COLIB še naslednji podatki o knjižnicah, ki 

sodelujejo v sistemu COBISS: 

 popoln naziv institucije/knjižnice v jeziku ustanove in angleškem jeziku, 

 naslov,  

 akronim v sistemu COBISS, 

 vrsta in status knjižnice, 

 oddelki (naziv oddelka, telefon, faks, e-pošta), 

 delovni čas, 

 članstvo v sistemu COBISS, 

 URL domače strani, 

 davčna številka,  

 kontaktna oseba za COBISS, druge odgovorne osebe. 
 

Če se poroča tudi o stanju zaloge drugih ustanov, se v nadaljnja, ponovljiva polja 998 v podpolje 

998b vnese sigla te ustanove.  
  

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19910215 b50001 c0 gc2 k1980- 
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2.  

998  ⊔1 a19910205 b50053 c0 gc1 k1982- 

3.  

Država / republika / 

pokrajina 

 Sigla 

   

Bosna in Hercegovina  Nacionalna i univerzitetska biblioteka 

Bosne i Hercegovine 

10000 

Črna gora  Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe 

Crnojević" 

20001 

Hrvaška  Institut informacijskih znanosti Sveučilišta 

u Zagrebu 

31339 

Makedonija  Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. 

Kliment Ohridski" 

40001 

Slovenija 

 

Bolgarija 

 Narodna in univerzitetna knjižnica 

 

Nacionalna biblioteka "Sv. sv. Kiril i   

Metodiî" 

50001 

 

60000 

Srbija  Narodna biblioteka Srbije 70000 

Vojvodina  Biblioteka Matice srpske 80017 

Kosovo 

 

Albanija 

 Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e 

Kosovës 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë 

90059 

 

92001 
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99X d – SIGNATURA (POSTAVITEV) 

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov, ki natančno opisujejo postavitev gradiva v knjižnici. V 

knjižničarstvu je uveljavljen izraz signatura, ki pa smo ga v COBISS-u zaradi lažjega razumevanja 

uporabnikov COBISS/OPAC-a razširili v signatura (postavitev). 

Pravilen vnos posameznih elementov signature je izredno pomemben, ker zaporedje vnesenih in izpisanih 

elementov natančno in enolično označuje postavitev gradiva v knjižnici. Od pravilnega vnosa elementov 

je odvisna implementacija vseh izpisov, pri katerih se ti podatki pojavljajo (kataložni listki, nalepke, 

inventarne knjige ...). Izpis elementov v COBISS/OPAC-u pa omogoča uporabnikom navigacijo pri 

iskanju gradiva v knjižnici. 

Prav tako je zelo pomemben pravilen vnos 2.indikatorja – indikator postavitve pri poljih 996 oz. 997, ki 

omogoča pravilen izpis elementov v COBISS/OPAC-u.  

Način vnosa elementov signature se definira z Zapisnikom o zalogi na skupnem sestanku odgovorne 

osebe knjižnice in predstavnika knjižničnega informacijskega servisa IZUM. Knjižnica pisno potrdi 

zapisnik sestanka; na osnovi zapisnika se nastavijo lokalni parametri (šifrant lokacij, internih oznak, 

števci ...) ter parametri za potrebe segmenta COBISS/Izpisi (nalepke, inventarne knjige, statistične 

preglednice …) in COBISS/OPAC-a (izpis lokacije/podlokacije, stopnje dostopnosti … ).  

Ker je način vnosa posameznih elementov signature bistvenega pomena za konsistentno delovanje 

posameznih segmentov programske opreme COBISS, je treba tudi vsako kasnejšo spremembo javiti v 

pisni obliki. 

Podpolje lahko vsebuje skupaj največ 79 znakov. Dolžina elementov je določena z nastavitvijo v 

inicializacijski datoteki knjižnice. 

 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT 

d  Signatura (Postavitev) 

 l Oznaka podlokacije v signaturi 

 i Interna oznaka 

 f Format 

 n Tekoča številka 

 s Številčenje v signaturi 

 u UDK prosti pristop 

 a ABC in druge oznake – 1. del 

 5 ABC in druge oznake – 2. del 

 x Številčenje v signaturi – oznaka dela 

 d Dvojnica 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\l – oznaka podlokacije v signaturi 

Element l – oznaka podlokacije v signaturi opredeljuje fizično lokacijo znotraj knjižnice (sigle) 
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ali ustanove. Podatek o podlokaciji se preverja po lokalnem šifrantu. 

V knjižnicah, kjer imajo evidenco izposoje ločeno po organizacijskih enotah (oddelkih, 

podružnicah), moramo podatek o oznaki podlokacije obvezno vpisati v element l. 

Ker lahko pripada eni organizacijski enoti ena ali več različnih oznak podlokacij, moramo za 

potrebe segmenta COBISS/Izposoja povezavo med oznakami podlokacij in številčnimi kodami 

organizacijskih enot podati v šifrantu – številko organizacijske enote vpišemo za znakom "#". 

Primer iz šifranta v SIK Maribor: 

NV Knjižnica Nova vas#06 

NVi Knjižnica Nova vas – inf. sl.#06 

NVČ Knjižnica Nova vas – čitalnica#06 

Te Knjižnica Tezno#17 

(V organizacijski enoti s številko 06 ima gradivo v signaturi pod 

oznako lokacije lahko zapisane kratice NV, NVi ali NVČ; v 

organizacijski enoti 17 pa ima gradivo lahko samo eno oznako – 

Te). 

 

 

\i – interna oznaka 

Element i - interna oznaka opredeljuje fizično lokacijo oz. mikrolokacijo gradiva znotraj 

podlokacije (element l). Podatek je pomemben pri velikih knjižnicah in knjižnicah, ki imajo 

veliko enot. Podatek o interni oznaki se programsko preverja po lokalnem šifrantu. 

 

 

\f – format 

Za element f - format se uporabljajo lokalni šifranti. Pri vnosu se uporabljajo arabske številke, 

na izpisu pa se običajno spremenijo v rimske. 

 

Primer lokalnega šifranta:: 

1 18,5 cm do 25 cm 

2 25 cm do 35 cm 

3 35 cm do 45 cm 

4 45 cm in večji 

5 neknjižno gradivo – različni formati 

 

 

\n – tekoča številka 

Tekoče številke se vnašajo v numerični obliki brez vodečih ničel. 

Če obstaja v signaturi element n - tekoča številka, se celo podpolje signatura (postavitev) (vsi 

elementi l, f, n, ... i, u, a, 5) preverja po kriteriju enoličnosti. To pomeni, da mora imeti vsak 

zvezek monografske publikacije, enota serijske publikacije in drugega gradiva svojo lastno 

signaturo. 
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996/997 e – PREUSMERITEV GRADIVA 

Pri ustanavljanju novih organizacijskih enot (podružnic ali oddelkov) se pogosto pojavi potreba, da bi v te 

enote premestili oz. preusmerili določeno zalogo gradiva iz drugih enot knjižnice. Ker podatka o prvotni - 

"pravi" lokaciji v podpolju 99Xd, element l ne smemo spreminjati, je za vpis nove oznake lokacije, kamor 

je bilo gradivo preusmerjeno, namenjeno podpolje 996/997e. V takšnih primerih v podpolje 996/997q ne 

vnašamo kode "5" – preusmerjeno. Poudariti je treba, da v primeru preusmeritve gradiva ne gre niti za 

knjigovodski odpis gradiva v enoti, ki je gradivo preusmerilo v novo enoto, niti za primer darovanja drugi 

enoti, prav tako pa se ta postopek ne uvršča niti v evidenco medoddelčne izposoje. 

Gradivo, ki je bilo preusmerjeno, lahko ostane na novi lokaciji dalj časa in se na svojo prvotno lokacijo 

vrne šele takrat, ko bomo želeli to gradivo odpisati - takrat bo potrebno šifro oznake podlokacije in 

datuma preusmeritve gradiva v podpolju 996/997e zbrisati. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

e  Preusmeritev gradiva  

 E Oznaka podlokacije 10 

 D Datum preusmeritve gradiva 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\E – oznaka podlokacije 

Vpis oznake podlokacije v element E preverjamo z lokalnim šifrantom elementa l podpolja 

99Xd. 

 

 

\D – datum preusmeritve gradiva 

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.  

 

 

PRIMERI  

1.  

996 ⊔ 2 dlTe\u886.3-313.1 f000007857 eENV\D19920601 

(Gradivo, ki ima oznako podlokacije Te, je bilo prerazporejeno na podlokacijo 

NV.) 
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998 e – INDIKATOR NABAVE 

V podpolje 998e se vpisuje indikator nabave za trenutno naročene serijske publikacije, za serijske 

publikacije, ki jih želimo naročiti v prihodnje (deziderati), ter za ogledne izvode serijskih publikacij.  

Podatek se vnese v kodirani obliki iz enotnega šifranta: 

2000 serijska publikacija je deziderat za leto 2000 

2001 serijska publikacija je deziderat za leto 2001 

2002 serijska publikacija je deziderat za leto 2002 

2003 serijska publikacija je deziderat za leto 2003 

2004 serijska publikacija je deziderat za leto 2004 

2005 serijska publikacija je deziderat za leto 2005 

2006 serijska publikacija je deziderat za leto 2006 

2007 serijska publikacija je deziderat za leto 2007 

2008 serijska publikacija je deziderat za leto 2008 

2009 serijska publikacija je deziderat za leto 2009 

2010 serijska publikacija je deziderat za leto 2010 

2011 serijska publikacija je deziderat za leto 2011 

2012 serijska publikacija je deziderat za leto 2012 

2013 serijska publikacija je deziderat za leto 2013 

2014 serijska publikacija je deziderat za leto 2014 

2015 serijska publikacija je deziderat za leto 2015 

93 serijska publikacija je deziderat za leto 1993 

94 serijska publikacija je deziderat za leto 1994 

95 serijska publikacija je deziderat za leto 1995 

96 serijska publikacija je deziderat za leto 1996 

97 serijska publikacija je deziderat za leto 1997 

98 serijska publikacija je deziderat za leto 1998 

99 serijska publikacija je deziderat za leto 1999 

o trenutno naročena serijska publikacija 

sc ogledna serijska publikacija 
 

Koda "o" se vpisuje programsko na osnovi podatkov o letnicah v podpolju 998k. Program za vsako polje 

998 preveri, če je v zadnjem podpolju 998k zadnji znak "-". V tem primeru v tisto polje 998 doda 

podpolje 998e z vsebino "o". Če je takrat v podpolju že vpisana druga koda, program javi napako. Ročni 

vnos ali brisanje kode "o" ni smiselno. 

Pri dezideratih moramo kodo letnice vnesti ročno. Čim je serijska publikacija, ki je označena kot 

deziderat, naročena, moramo vnesti v podpolje 998k letnico in znak "-". To pomeni, da je publikacija 

naročena. V podpolju 998e se bo koda ažurirala programsko. Pri nerealiziranih predlogih naročil 

(deziderati za pretekla leta) moramo pri prenosu predloga za naročilo v naslednje leto kodo (letnico) 

spremeniti. 

Podpolje je namenjeno predvsem za potrebe iskanja in se skupaj s podpoljem 001a indeksira v dodatni 

indeks "RS=" (status zapisa). V ustanovah, ki poročajo za druge ustanove, se lahko dodatni indeks "RS=" 

pri iskanju kombinira s siglo ("SI="), saj je podpolje 998e za eno besedo "oddaljeno" od podpolja 998b. 

Podpolji 998e in 998b sta iskalni samo v lokalni bazi! 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI 

1.  

  Select RS=o 

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Podatek o sigli pri iskanju ni 

pomemben v tistih lokalnih bazah, kjer ne poročajo za druge ustanove. 

2.  

  Select SI=50003 (W) RS=o 

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij v CMK. Ukaz je smiseln samo v 

lokalni bazi CMK. 

3.  

  Select SI=50121 (W) RS=95 

Iskanje nerealiziranih predlogov naročil (dezideratov) za leto 1995 v ustanovi s 

siglo 50212. Ukaz je smiseln samo v NUK-ovi lokalni bazi, kjer poročajo za to 

institucijo. 
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996/997 f – ŠTEVILČNA OZNAKA PUBLIKACIJE -  

INVENTARNA ŠTEVILKA 

Vnos podatka je obvezen, če želi knjižnica pripravljati in izpisovati inventarne knjige, sezname odpisov 

in avtomatizirati funkcijo izposoje. Podatek se lahko vnese ročno ali pa se določi programsko. 

Priporočljiva dolžina podpolja je 9 znakov. Največja dolžina podpolja je 15 znakov. Pri vnosu in pri 

spremembi se preveri enoličnost vnosa. Obstaja več načinov zapisovanja inventarne številke. 

Najpogosteje uporabljene oblike beleženja: 

 Prva oblika je vnos tekočih številk (ne glede na vrsto gradiva, leto, nabavo) v fiksnem formatu. Ta 

oblika je za postopek avtomatizacije najustreznejša (uporaba črtne kode).  

 Druga oblika je vnos številk v strukturi (gl. primer 1): 

ŠT.MEST STRUKTURA 

1 številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, …) 

8 tekoča številka v okviru inventarne knjige 
 

 Tretja oblika je vnos številk v strukturi (gl. primer 2): 

ŠT.MEST STRUKTURA 

1 številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, …) 

4 leto inventarizacije 

6 tekoča številka v okviru inventarne knjige 
 

Pri serijskih publikacijah se za vsako različno inventarno številko vnese po eno polje 997. V izjemnih 

primerih (npr. retrospektivna obdelava serijskih publikacij) obstaja tudi možnost vnosa variabilnega dela 

inventarne številke. Podpolje je tedaj sestavljeno iz fiksnega dela (inventarna številka) in variabilnega 

dela (dodatek - sufiks) (gl. primer 3). 

Inventarno številko lahko določimo programsko z nastavitvijo števca.  Števec se avtomatsko poveča za 

ena. Pri tem je treba paziti, saj ostane vsaka izbrisana inventarna številka neporabljena. Ponovno je ni 

mogoče dodeliti programsko, temveč le ročno. Seznam nezasedenih inventarnih številk lahko pripravimo 

v segmentu COBISS3/Zaloga.  

V izjemnih primerih, npr. če ima ustanova nad deset različnih inventarnih knjig, lahko številko inventarne 

knjige označujeta prvi dve mesti inventarne številke. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI 

1.  

  f100012567 

(Cifra 1 na prvem mestu v podpolju 996f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za 

monografske publikacije ali morda inventarno knjigo za samostojno 

lokacijo/enoto 1; tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige je 

12567.) 

2.  

  f21989000123 

(Cifra 2 na prvem mestu v podpolju 997f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za 

serijske publikacije; naslednja štiri mesta označujejo leto inventarizacije 1989, 

sledi tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige, ki je 123.) 

3.  

996  ⊔1 dlS\f1\n7862 f200000625 

996  ⊔1 dlS\f1\n7862\da f200000625.1 

996  ⊔1 dlS\f1\n7862\db f200000625.2 

(Uporaba variabilnega dela inventarne številke pri retrospektivnem vnosu 

publikacij, kadar ima več enot isto inventarno številko (raritete).) 
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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/OPAC.) 

 

"<<  >>" 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/OPAC 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/OPAC 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 2). 

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/OPAC. 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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996/997 o – DATUM INVENTARIZACIJE 

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997 01 dlČ\ f2\n18110\s1999 f019990221 o19990523 k1999 mšt.\1-12 p4  
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996/997 s - VEZAVA 

Podatek vnesemo v kodirani obliki po enotnem šifrantu: 

a
1
 mehka, enostavna platnica 

b
2
 mehka, z zavihki (portugalska) 

c fascikel 

d trda, cel papir (italijanska) 

e
3
 trda, kombinacija z umetnimi materiali 

f trda, platno  

g trda, polplatno 

h trda, polusnje 

i spiralna  

j trda, usnje 

k trda, umetni material 

l druge  
 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997 01 dlP\n1317\s1998 f019980697 sb p7 vd 2nuk 

(Vezava je mehka, z zavihki (portugalska).) 

 

                                                 
1
 Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za bibliofilsko vezavo. 

2
 Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za broširano vezavo (trde 

platnice, mehke platnice). 
3
 Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za miniaturno vezavo. 
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996/997 t – DATUM STATUSA 

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran. 

Podatek v podpolju se upošteva pri pripravi seznama in statistike odpisanega gradiva v segmentu 

COBISS/Izpisi,  kjer z vpisom datuma statusa določimo datum za začetek in konec obdobja, za katero 

pripravljamo izpis. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔2 dlNV\u784.66\aBlack rain f600010704 o19980612 va q3 t19980620 

(Enota je v ponovni vezavi od 20.6.1998.) 
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996/997 x – ŠTEVILKA IN DATUM NAROČILA 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

x  Številka in datum naročila  

 b Številka naročila 30 

 e Datum naročila 8 

 X Opomba naročila  

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\b – številka naročila 

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu COBISS2/Izpisi je 

treba pri vrsti izpisa nabava v element b vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v 

priročniku COBISS/Izpisi, poglavje 12.1.4 Vnos ustreznih označb v polja 996/997 (gl. primer 

4).  

 

 

\e – datum naročila 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 
 

PRIMERI 

1.  

997  11 xbP-12342\e19910508 

2.  

996  ⊔2 xb4314\e19910413 

3.  

996  ⊔1 dlH\f2\n146177 f100000172 o19970206 va xb05-179/90\e19900302\XAkcijska 

ponudba 2mk 1m0354374\e19900302 3EUR 72,89 

4.  

997  11 xbNAROČILO\e20030915 
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996/997 y – ŠTEVILKA IN DATUM PREJEMA 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

Y  Številka in datum prejema  

 g Številka dobavnice/seznama 30 

 h Datum dobavnice/seznama 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\h – datum dobavnice/seznama 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 ygPR789\h19910412 

 

2.  

996  ⊔2 yg1792\h19911012 

 

3.  

996  ⊔1 dlJh\f2\n130845 f100000211 o20000210 ygPR-4910/008722\h20000112 va 2mk 

3EUR 66,96 
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996/997 z – ŠTEVILKA IN DATUM REKLAMACIJE 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

z  Številka in datum reklamacije  

 j Številka reklamacije 30 

 k Datum reklamacije 8 

 Z Opomba reklamacije  

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\j – številka reklamacije 

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu COBISS/Izpisi je treba 

pri vrsti izpisa nabava v element j vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v priročniku 

COBISS/Izpisi, poglavje 12.1.4 Vnos ustreznih označb v polja 996/997 (gl. primer 4).  

 

 

\k – datum reklamacije 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 zjRek142\k19900202 

2.  

997  01 zk*\jR208 

3.  

997  01 dlD\n73829\s1994 f219950465 jAnno\1 k1994 mNo.\1-3 p4 rClaming 1-

3/94,19960515 zjrekl 2-3\k19960515\Zzamujen dobavni rok va 4mk 3EUR 33,50 

4.  

997  11 zjREKLAMACIJA\k200201102 
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996/997 0 – ŠTEVILKA IN DATUM PREDRAČUNA 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

0  Številka in datum predračuna  

 S Številka predračuna 30 

 G Datum predračuna 8 

 C Cena predračuna 30 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\G – datum predračuna 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

\C – cena predračuna 

Oznaka valute pred vnosom cene je obvezna. Kontrolirana je po šifrantu, ki je enak šifrantu pri 

podpolju 99X3 – Cena (z računa). Pri vnosu cene tisočice označujemo, in sicer s piko. Vnos 

decimalk ni obvezen, če pa jih vnašamo, jih ločimo z vejico. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 0SPR-568\G19921508\CEUR 45 

2.  

996  ⊔2 0S4317\G19981113 

3.  

996  ⊔2 dlNP\u821.111\aBURNINGHAM J.\5Cannonball f100362588 o19990929 

xbNAR990\e19990622 0SPR-23\G19990329\CEUR 55,41 va 2mk 3EUR 55,41 
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996/997 1 – ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA 

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim računom, ponovimo podpolje 9971. Vsakemu 

ponovljenemu podpolju 9971 pa mora neposredno slediti podpolje 9973 s ceno, ki se nanaša na številko 

računa v podpolju 9971 (gl. primer 4). 

Vnos cen in računov v ponovljivi podpolji 996/9971 in 99X3 bo omogočal samo evidenco in izpis 

kontrolnega seznama po obdobjih. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

1  Številka in datum računa  

 m Številka računa 30 

 q Datum računa 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\q – datum računa 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 1mR-665\q19910131 

2.  

996  ⊔2 1mR-212\q19910828 

3.  

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

77,07 2mk  

4.  

997  01 1mD-18162\q19920115 3EUR 50<avans>1mE-00427\q19920507 3EUR 

27<doplačilo> 

997  01 1mR0011240\q19910301 3EUR 70<1. obrok>1mR00112645\q19910601 3EUR 

70<2. obrok>1mR0014002\q19910901 3EUR 70<3. obrok> 
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99X 2 – DOBAVITELJ 

Za potrebe evidence o dobaviteljih na vzajemnem nivoju vnesemo v podpolje 9982 podatek o dobavitelju 

z uporabo globalnega šifranta. Globalni šifrant definiramo samo za pomembnejše dobavitelje, vse druge 

pa vnašamo pod skupno šifro "other". 

 

LS Lange & Springer, Berlin 

adit Distriest (prej: Adit) 

alt Markom, Ljubljana (prej: Altech, Ljubljana) 

cz Cankarjeva založba, Ljubljana 

czant Cankarjeva založba, Antikvariat, Ljubljana 

czmb Cankarjeva založba, Maribor 

del DELBANCO, Lueneburg 

dn neposredno naročilo iz tujine 

dnslo neposredno naročilo iz Slovenije (založbe, firme, društva …) 

dzs Državna založba Slovenije 

ebsco EBSCO, Muenchen 

jkbg Jugoslovanska knjiga, Beograd 

min MINERVA, Dunaj 

mk Mladinska knjiga, Ljubljana 

mkce Mladinska knjiga, Celje 

mkmb Mladinska knjiga, Maribor 

moh Mohorjan 

mzg Mladost, Zagreb 

nbg Nolit 

other drugi dobavitelji 

pbg Prosveta, Beograd 

pt Primorski tisk 

pvbg Privredni vjesnik, Beograd 

swets Swets, Frankfurt 

val J. V. Valvasor, Ljubljana 

zomb Založba Obzorja, Maribor 
 

V polji 997 in 996 lahko vnašamo šifro dobavitelja prek lokalnega šifranta, ki omogoča tudi vnos naslova 

dobavitelja (naziv#ulica in hišna številka#poštna številka in kraj#država). Interpunkcija "#" pomeni izpis 

v novi vrstici. 

cz Cankarjeva založba#Kopitarjeva 2#1000 Ljubljana#Slovenija 

kz Kleine Zeitung#Schönaugasse 64#A-8011 Graz#Österreich 

mk Mladinska knjiga#Titova 3#1000 Ljubljana#Slovenija 

sln Slovenske novice, d.o.o.#Titova 33#1000 Ljubljana#Slovenija 

stb Steiermärkische Landesbibliothek am Joanneum#Kalchberggasse 2#A-

8011Graz#Pf 861#Österreich 
 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI 

1.  

998 ⊔1 a19910103 b40013 c0 gc9 k1950/1951- va 2swets 3EUR 29 

2.  

997 01 c1 jVol. \3 k1990 mšt.\1-8 va 2mk 3EUR 120 

997 01 c2 jVol. \3 k1990 mšt.\1-8 va 2mk 3EUR 120 

3.  

997 01 jVol. \4 k1991 mšt.\1-2 va 2cz 3EUR 73 
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99X 3 – CENA (Z RAČUNA) 

Za potrebe koordiniranja nabave vnesemo ceno v podpolje 9983. To je praviloma bruto cena z računa 

dobavitelja in zajema osnovno ceno, popuste, stroške poštnine in posredovanja ter tudi maržo in DDV. 

Vnos oznake za valuto je obvezen:  

ALL albanski lek 

ATS avstrijski šiling** (glej EUR) 

AUD avstralski dolar 

BAM konvertibilna marka 

BEF belgijski frank** (glej EUR) 

BGN bolgarski lev 

BRL brazilski real 

CAD kanadski dolar 

CHF švicarski frank 

CNY kitajski juan renminbi 

CZK češka krona 

DEM nemška marka** (glej EUR) 

DKK danska krona 

EEK estonska krona** (glej EUR) 

EGP egiptovski funt 

ESP španska pezeta** (glej EUR) 

EUR evro 

FIM finska marka** (glej EUR) 

FRF francoski frank** (glej EUR) 

GBP britanski funt 

GRD grška drahma** (glej EUR) 

HKD hongkonški dolar 

HRK hrvaška kuna 

HUF madžarski forint 

IDR indonezijska rupija 

IEP irski funt** (glej EUR) 

IFV
1
 vavčer IFLA 

INR indijska rupija 

IRC
2
 poštni kupon 

ITL italijanska lira** (glej EUR) 

JPY japonski jen 

KRW južnokorejski won 

LTL litvanski litas 

LVL latvijski lats 

MKD denar 

MXN mehiški peso 

MYR malezijski ringgit 

NLG nizozemski gulden** (glej EUR) 

NOK norveška krona 

NZD novozelandski dolar 

PHP filipinski peso 

PLN poljski zlot 

PTE portugalski escudo** (glej EUR) 

                                                      
1
 Koda se uporablja v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

2
 Gl. opombo pod št. 1. 
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RON novi romunski lev 

RUB ruski rubelj 

RSD srbski dinar 

SEK švedska krona 

SGD singapurski dolar 

SIT slovenski tolar** (glej EUR) 

SKK slovaška krona** (glej EUR) 

THB tajski baht 

TRY turška lira 

USD ameriški dolar 

ZAR južnoafriški rand 

YUM jugoslovanski dinar** 
 

Ceno lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 1). Če je podatek cena celo število, 

lahko izpustimo decimalno vejico in ničle, ki predstavljajo decimalni del števila (gl. primer 2). 

Za publikacije, ki jih dobimo avtomatsko z včlanjenjem v asociacijo, vnesemo ceno v višini članarine 

(kotizacije). V tem primeru mora biti koda v podpolju 99Xv – Način nabave enaka "g". Članarina se 

vnese samo, če je nižja od cene publikacije; če je višja, se vnese cena v višini stroškov nabave. 

V polje 997 in 996 vnesemo ceno za lokalne potrebe posamezne ustanove. Če vnesemo ceno v posebnem 

oknu Nabavni podatki ali če uporabljamo segment COBISS3/Nabava ali segment COBISS3/Serijske 

publikacije, se podpolje 996/9973 izpolni programsko. Cena v podpolju 996/9973 poleg DDV, poštnine 

in drugih posrednih stroškov vključuje tudi popust, kar omogoča pripravo seznamov in statistik v 

segmentu COBISS/Izpisi. V ponovljivo podpolje 996/9973 se programsko vpiše podatek o popustu kot 

opomba (gl. primer 3). Če ceno vnesemo ročno, lahko v ponovljivo podpolje 996/9973 vpišemo podatek 

o ceni ali o popustu. V posamezno podpolje vpišemo samo eno vrednost (ceno ali podatek o popustu). 

Podpolje, v katerem je podatek o popustu, mora slediti podpolju, v katerem je navedena cena (gl. primer 

4). 

Če smo serijsko publikacijo plačali z več računi, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno pred 

vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9971 s številko in datumom računa, ki se nanaša na 

ceno v podpolju 9973. Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo 

podpolje 9973 s ceno. Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z 

interno številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 5). Na osnovi 

nabavnih dokumentov, ki jih urejamo v segmentu COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 

izpolni programsko. 

Pri kombiniranih naročilih (skupni abonma), ko cena posameznega izvoda v računu ni znana, vpišemo 

skupno ceno v eno podpolje 996/9973, v preostala podpolja 996/9973 pa vpišemo ničlo ter med lomljena 

oklepaja komentar "CS", ki pomeni "Combined Subscription", ločilo "\" in ID polja 996/997, kjer je 

podana skupna cena (gl. primer 6). V polje 998 vpišemo pri eni od publikacij celotni znesek, pri 

preostalih pa ničlo. V nadaljevanju med lomljena oklepaja vnesemo komentar "CS", ločilo "\" in ISSN 

publikacije, kjer je podana skupna cena (gl. primer 7).                          

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI  

1.  

998  ⊔1 3EUR 1.215,50 

2.  

998  ⊔1 3 EUR 70.300 

3.  

997  01 dlČ\f2\n456688 f000003509 3EUR 32,40 3<10,0%> 

(V ceni je zajet popust in DDV. Popust  se kot opomba vpiše v ponovljivo 

podpolje.) 

4.  

996  ⊔1 dlČ\f2\n456688 f000003509 3 EUR 1.215,50 315% 

(V ceno je zajet DDV, poštnina in drugi posredni stroški nabave, ne pa popust.) 

5.  

997  01 f219940125 jVol.\3 k1994 mNo.\1-12 va 1mD-162\q19940115 3USD 

120<avans> 71L-150\219940116 1mD-180\q19940320 3USD 120<doplačilo> 

71L-220\219940325 2mk 

6.  

001  ⊔⊔  an bm cm d0 

215  ⊔⊔ a271 str. d22 cm 

215  ⊔⊔ a4 zvočne kasete 

300  1⊔ aUčbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm 

996  ⊔2 c#019960255#1#1/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960255 

goar va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

3EUR 40,55 61038313 

996   ⊔2 c#019960255#1#2/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960256 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038314 

996  ⊔2 c#019960255#1#3/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960257 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038315 

996  ⊔2 c#019960255#1#4/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960258 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038316 

996  ⊔2 c#019960255#1#5/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960259 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038317 

  (Skupna cena računa, ki velja za komplet učbenika in štirih zvočnih kaset, je 

vpisana pri učbeniku.) 

7.  

011  ⊔⊔ e0003-3944 

997  ⊔2 xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409  

3EUR 2.821,82 61038318 

998  ⊔1 3 EUR 2.821,82<CS> 

(Combined Subscription – skupna cena za več publikacij.) 

 

011  ⊔⊔ e0753-9053 

997  ⊔2 xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 
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30<CS\1038318> 61038319 

998  ⊔1 30<CS\0003-3944> 

(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z 

ISSN 0003-3944.) 

 

011  ⊔⊔ e0003-4401 

997  ⊔2 xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038318> 61038320 

998  ⊔1 30<CS\0003-3944> 

(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z 

ISSN 0003-3944.) 
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99X 4 – FINANCER 

Za potrebe koordinacije nabave vpisujemo podatek v polje 998, in sicer za tekoče leto, za interno 

evidenco in potrebe arhiviranja pa v polje 997 oziroma 996. 

Če je financerjev več, vnašamo podatke o njih v ponovljiva podpolja 9984 (gl. primer 2), oz. v ponovljiva 

podpolja 996/9974. Opombe lahko vnašamo v podpolja samo v lomljenem oklepaju (gl. primer 5). 

V polje 997 oziroma 996  vpisujemo opombe (npr. nakup izredno dragih publikacij) in je namenjeno 

internim evidencam. Vpisuje se nestrukturirano. Največja dolžina podpolja je 40 znakov (gl. primera 3 in 

4). 

V polje 998 vpisujemo podatek samo za tuje serijske publikacije. Namenjen je koordinaciji nabave, zato 

se prenaša na vzajemni nivo. Kadar je način nabave nakup ali kotizacija, je vnos v podpolje za tuje 

serijske publikacije obvezen. 

 

 

Elementi & dolžina 

Elemente vnašamo le v podpolju 9984. 

 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

4  Financer  

 F Financer 5 

 P Odstotek financiranja 6 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\F – financer 

V element F vpišemo naziv financerja v šifrirani obliki. Šifrant je enoten: 

mk Ministrstvo za kulturo 

mšš Ministrstvo za šolstvo in šport (do 23. 12. 2000, od 1. 1. 2005) 

mzt Ministrstvo za znanost in tehnologijo (do 23. 12. 2000) 

mšzš Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (od 23. 12. 2000 do 1. 1. 2005) 

mvzt Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (od 1. 1. 2005) 

ARRS Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

kocla preostali člani konzorcija 

nnnnn sigla knjižnice/institucije 

 

Če je financer institucionalna enota z dodeljeno siglo (knjižnica, INDOK center …), vpišemo v 

element F siglo te enote. 

Za vpis lastne sigle in stoodstotnega financiranja zadostuje, da vpišemo znak "*", za vpis 

financerja mzt (do 23. 12. 2000) ali mšzš in stoodstotnega financiranja pa znak "m". V 

podpolje 9984 v teh primerih ni treba vnašati elementov. 
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\P – odstotek financiranja 

Odstotek financiranja vpišemo v element P kot vrednost med 1 in 100 brez znaka za odstotke. 

Podatek lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer Error! Reference source 

not found.). Pravilnost vpisa se programsko preveri (seštevek odstotkov vseh financerjev mora 

biti 100).  

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19920331 b50300 c0 gc2 k1984 va 2dzs 3EUR 32 4F50300\P100 

2.  

998  ⊔1 a20010430 b50300 c0 gc2 k1978- va 2mk 3EUR 29 4Fmšzš\P70 4F50300\P30 

(Publikacijo financirata dva financerja MŠZŠ in knjižnica sama.) 

3.  

997  11 dlP\f2\n456688 f200000123 3EUR 23 311% 4MZT<40%> 

4.  

996  ⊔1 dlČ\f1\n136002 f019990963 3EUR 51,50 4MK<55%> 

5.  

997  11 dlS\f2\n11201 f200000318 3EUR 35,50 38% 4MŠZŠ<30%> 4MK<40%> 

 

998  ⊔1 a20110430 b50300 c0 gc2 k2011- va 2mk 3EUR 290 4FARRS\P75,55 

4F50300\P24,45 

(Odstotek financiranja je vnesen na dve decimalni mesti natančno.) 
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996/997 5 – VRSTA OBDELAVE (USMERJANJE) 

Podatek opisuje proces obdelave, ki poteka za določeno publikacijo. Uporablja se za periodični statistični 

pregled. Vnos je kodiran na osnovi lokalnega šifranta. 

Primer šifranta NUK Ljubljana: 

c slovenika 

dt drobni tisk 

lo lokalna obdelava 

np domača tiskarska produkcija tujih publikacij 

rl tuja referenčna literatura 

tp tuje publikacije 
 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996  ⊔1 dlČ\f2\n431052 f019910263 o19911129 p5 5c va sf 1mRp468/91 3EUR 11,15 

2adit 

(Publikacija je del slovenske nacionalne bibliografije.) 

2.  

997  01 dlE\n1034\s2006 f420060061 o20060213 k2006 mNo.\1-2 va p4 5tp vc 3EUR 

750,00 2adit 

(Koda "tp" označuje tujo publikacijo.) 
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996/997 7 – INTERNA ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA 

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo podpolje 9973 s ceno. 

Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z interno številko in datumom 

računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 4). 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

7  Interna številka in datum računa  

 1 Številka računa 30 

 2 Datum računa 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\2 – datum računa 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 71RI-342\219910502 

2.  

996  ⊔2 718844\219911013 

3.  

996  ⊔2 dlNV\u784.66\aBLACK R. f100010704 o19990612 va 3EUR 29,10 3<10%> 

71Rač.-1299\219990524 

4.  

997  01 f219940125 jVol.\3 k1994 mNo.\1-12 va  1mD-162\q19940115 3USD 

120<avans> 71L-150\219940116 1mD-180\q19940320 3USD 120<doplačilo> 

71L-220\219940325  2mk 
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996/997 8 – NASLOVNIK ZA DAR ALI ZAMENO 

Podatek ima informativni namen in ga uporablja oddelek za nabavo pri zamenjavi in darovanju 

knjižničnega gradiva. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

8  Naslovnik za dar ali zameno  

 3 Naziv institucije 68 

 4 Datum pošiljanja 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\3 – naziv institucije 

Vnesemo naziv institucije, ki publikacijo prejme ali pridobi kot dar ali izvod pri zameni. 

Za vnos elementa 3 - naziv institucije lahko uporabimo lokalni šifrant. 

 

 

\4 – datum pošiljanja 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 83NUK\419910805 

2.  

996  01 q13 va wb 2Založba Obzorja, Maribor 3EUR 76 83Österreichische 

Nationalbibliothek, Dunaj\41999013 
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996/997 9 – ŠTEVILKA ZA IZPOSOJO 

Podpolje 996/9979 lahko uporabljamo pri izposoji monografskih ali serijskih publikacij kot alternativo 

inventarni številki. Namenjeno je predvsem vnosu številk, natisnjenih na črtni kodi, če se le-te razlikujejo 

od inventarne številke. Če je številka izpisana na črtni kodi, jo lahko vnesemo avtomatsko s pomočjo 

čitalca črtne kode, lahko jo pa tudi ročno vpišemo. 

Številka za izposojo je indeksirana v dodatnem indeksu "CN=". Številke za izposojo se v bazi podatkov 

ne smejo prekrivati z inventarnimi številkami. 

Dolžina podpolja 996/9979 je lahko enaka, večja ali manjša od dolžine podpolja 996/997f – Številčna 

oznaka publikacije – Inventarna številka. Prekrivanju z inventarnimi številkami se izognemo, če je 

dolžina podpolja 996/9979 različna od dolžine podpolja 996/997f. Če pa sta dolžini podpolj enaki, mora 

prvi znak v podpolju povedati, ali gre za inventarno številko ali za številko za izposojo. 

Vsako polje 996/997, na osnovi katerega izposojamo gradivo, mora imeti izpolnjeno podpolje 996/997f, 

podpolje 996/9979 pa je neobvezno. Tako je mogoča kombinirana izposoja znotraj ustanove, saj lahko 

gradivo izposojamo s pomočjo inventarne številke ali s pomočjo številke za izposojo. 

Pri monografskih publikacijah podpolje 9969 ni ponovljivo (gl. primer 1). 

Pri serijskih publikacijah je podpolje 9979 ponovljivo. Vnos v podpolje je odvisen od vrednosti 1. 

indikatorja - indikator vezave: 

 Indikator 1 = "0" (nevezani zvezki) 

Struktura vnosa je naslednja: številka_za_izposojo#številka_zvezka 

Vsaka številka zvezka lahko ima številko za izposojo, ni pa nujno (gl. primer 2). 

 Indikator 1 = "1" (vezani in nevezani zvezki) 

Struktura vnosa je naslednja: številka_za_izposojo#številke_skupaj_vezanih_zvezkov (gl. primer 

3). 

 Indikator 1 = "2" (vezani zvezki) 

Vnos v podpolje je enak kot pri monografijah (gl. primer 4). 
 

Če smo imeli najprej med seboj nevezane zvezke, ki smo jih kasneje zvezali v komplet, moramo vrednost 

indikatorja 1 postaviti na "2" in v podpolju 997m vse znake "+" nadomestiti z znaki "_". Zbrisati moramo 

tudi vsa pred tem določena podpolja 9979 za posamezne zvezke in kompletu dodeliti samo eno dodatno 

številko za izposojo. Le-ta je lahko nova ali pa ena od številk katerega od prejšnjih nevezanih zvezkov. 

Struktura podpolja 9979 postane taka kot pri monografskih publikacijah - brez znaka za ločevanje "#" in 

brez številke zvezka (gl. primer 5). 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI  

1.  

996  ⊔1 df2\n121231 f019910124 va 3EUR 30,20 900001612 

(Monografsko publikacijo lahko izposodimo, če vtipkamo številko "019910124" 

ali "00001612".) 

2.  

997  01 f200000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 

900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 

900024980#pril1 

(Zvezek 5 lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo "00024480" ali s 

pomočjo inventarne številke in številke zvezka "200000234,5". Zvezki 2, 7, 8 in 10 

nimajo številke za izposojo.) 

3.  

997  11 f200000240 jLet.\4 k1991 mšt.\1-5_7+10-12_pril1 900013344#1-5_7 

900013354#10-12_pril1 

(Vezane zvezke "1-5_7" lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo 

"00013344" ali na osnovi inventarne številke in številk vezanih zvezkov 

"200000240,1-5_7".) 

4.  

997  21 f200000179 jLet.\3 k1990 mšt.\1-7_10-12_pril1 900008354  

(Celoten letnik izposodimo na osnovi številke za izposojo "00008354" ali s 

pomočjo inventarne številke "200000179".) 

5. Zapis pred vezavo: 

997  01 f300000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 

900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 

900024980#pril1 

(Zvezek 5 lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo "00024480" ali na 

osnovi inventarne številke in številke zvezka "300000234,5".) 

Zapis po vezavi: 

997  21 f300000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12_pril1 90002344  

(Zvezane zvezke lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo "0002344", ki 

je bila pred vezavo dodeljena nevezanemu zvezku s številko 1, ali na osnovi 

inventarne številke "300000234".) 
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VSEBINA PODATKOV O STANJU ZALOGE 

Podpolje 998(V) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

OP. Pon. 

998 

M/S 

Pon. 

996/997 

M/S 

Izp. 

a Datum poročanja -/O -/O - - (1) -/NR -/- L 

b Oznaka ustanove - sigla O/O O/O - - (1) NR/NR -/- L 

c Število primerkov / Oznaka 

primerka/enote kompleta 

O/O O/O N O (1,2) NR/NR NR/NR L 

d Signatura (Postavitev) -/- N/N - -  NR/NR -/- SIG1 

d Signatura (Postavitev) -/- -/- O O (3,5) -/- NR/NR  

\l Oznaka podlokacije v 

signaturi 

-/- -/- O O (3) -/- NR/NR SIG1 

\f Format -/- -/- O O  -/- NR/NR L 

\n Tekoča številka -/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

\s Številčenje v signaturi -/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

\x Številčenje v signaturi – 

oznaka dela 

-/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

\d Dvojnica -/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

\i Interna oznaka -/- -/- O O  -/- NR/NR SIG1 

\u UDK prosti pristop -/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

\a ABC in druge oznake – 

1.del 

-/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

\5 ABC in druge oznake – 

2.del 

-/- -/- O O  -/- NR/NR SIG2 

e Indikator nabave
1
 -/O -/O - -  -/NR -/- PO 

e Preusmeritev gradiva -/- -/- P P (3) -/- NR/NR  

\E Oznaka podlokacije -/- -/- P P (3) -/- NR/NR SIG1 

\D Datum preusmeritve 

gradiva 

-/- -/- P P (3) -/- NR/NR L 

f Številčna oznaka publikacije - 

Inventarna številka 

-/- -/- O O (3) -/- NR/NR L 

g Splošni podatki o zalogi -/P -/P N N (1,4) -/R NR/NR  

\t Oznaka tipa enote -/- -/N N N  -/NR NR/NR –/PO 

\o Oznaka fizične oblika -/- -/N N N  -/NR NR/NR –/PO 

\c Oznaka popolnosti -/P -/P N N (1,4) -/NR NR/NR –/PO 

\p Oznaka rednosti dotoka -/- -/N - N  -/NR NR/NR –/PO 

\r Oznaka hranjenja -/- -/N N N  -/NR NR/NR –/PO 

h Naslov enote -/- -/- N N  -/- NR/R P 

i Obseg enote -/- -/- N -  -/- NR/NR PO 

j Številčenje – drugi nivo (letnik) -/- -/- - O (5) -/- -/NR P 

k Letnica -/O -/O - O (1,5) -/R -/NR L 

l Številčenje – tretji nivo -/- -/- - O (5) -/- -/NR P 

m Številčenje – prvi nivo (zvezek) -/- -/- - O (3,5) -/- -/NR P 

n Opombe o stanju zaloge -/N -/N N N  -/R R/R PO 

o Datum inventarizacije -/- -/- O O (6) -/- NR/NR L 

p Stopnja dostopnosti -/- -/- P P (3) -/- NR/NR –/PO 

q Status -/- -/- P P (3,6) -/- NR/NR –/PO 

r Inventarne opombe  -/- -/- P P (6) -/- R/R PO 

s Vezava -/- -/- N N  -/- NR/NR –/PO 

t Datum statusa -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

u Omejitev dostopnosti -/- -/- P P  -/- NR/NR PO 

                                                 
1 Podpolje 998e se na vzajemnem nivoju doda programsko. 
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Podpolje 998(V) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

OP. Pon. 

998 

M/S 

Pon. 

996/997 

M/S 

Izp. 

v Način nabave  -/O -/O O O (1,6) -/NR NR/NR –/PO 

w Namen nabave  -/- -/- N N (6) -/- NR/NR –/PO 

x Številka in datum naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR  

\b Številka naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\e Datum naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\X Opomba naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

y Številka in datum prejema -/- -/- O O (6) -/- NR/NR  

\g Številka 

dobavnice/seznama 

-/- -/- O O (6) -/- NR/NR PO 

\h Datum 

dobavnice/seznama 

-/- -/- O O (6) -/- NR/NR L 

z Številka in datum reklamacije -/- -/- N N  -/- R/R  

\j Številka reklamacije -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\k Datum reklamacije -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\Z Opomba reklamacije -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

0 Številka in datum predračuna -/- -/- N N  -/- R/R  

\S Številka predračuna -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\G Datum predračuna -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\C Cena predračuna -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

1 Številka in datum računa -/- -/- O O (6) -/- R/R  

\m Številka računa -/- -/- O O (6) -/- NR/NR PO 

\q Datum računa -/- -/- O O (6) -/- NR/NR L 

2 Dobavitelj -/O -/O O O (1,6) -/NR NR/NR –/PO 

3 Cena (z računa) -/O -/O O O (1,6) -/NR R/R L 

4 Financer -/P -/P N N (1) -/R R/R  

\F Financer -/P -/P - - - -/NR -/- –/PO 

\P Odstotek financiranja -/P -/P - - - -/NR -/- L 

5 Vrsta obdelave (usmerjanje) -/- -/- N - - -/- NR/NR –/PO 

6 2
 -/- -/- - - - -/- -/-  

7 Interna številka in datum 

računa 

-/- -/- N N  -/- R/R  

\1 Številka računa -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\2 Datum računa -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

8 Naslovnik za dar ali zameno  -/- -/- N N  -/- NR/NR  

\3 Naziv institucije -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\4 Datum pošiljanja -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

9 Številka za izposojo -/- -/- O O  -/- NR/R L 

 

Legenda:    

 998(V) : Zbirni podatki na vzajemnem nivoju 

 998(L) : Zbirni podatki na lokalnem nivoju 

 997 : Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij 

 996 : Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij 

 M : Monografske publikacije 

 S : Serijske publikacije 

    

 O :  Vnos je obvezen 

 P :  Vnos je obvezen, če podatek obstaja 

 N : Vnos ni obvezen 

    

 R :  Ponovljivo 

 NR : Ni ponovljivo 

                                                 
2 Podpolje 99X6 se uporablja kot povezovalno podpolje. 
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 OP. : Opombe o obveznosti vnosa v podpolja za različne funkcije in stopnje 

avtomatizacije 

 (1) : Podpolje je obvezno v polju 998 pri avtomatizaciji online kataloga in 

koordinaciji nabave tujih serijskih publikacij.
3
 

 (2) : Podpolje je obvezno v polju 997, kadar evidentiramo več primerkov.  

 (3) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji izposoje. V polje 998(L) se ob 

koncu leta vnaša status za naročene publikacije. 

 (4) : Podpolje je obvezno v polju 998 pri avtomatizaciji online kataloga. V 

podpolju 998g je obvezna samo oznaka popolnosti (element c), če 

podatek obstaja. Podpolje je ponovljivo samo v okviru polja 998.  

 (5) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji internih evidenc o stanju zaloge 

serijskih publikacij (kontrolni kartoni v akcesiji, obdelavi, 

topografskem oddelku, listki v javnem katalogu,...). Podpolje 998k je 

ponovljivo samo v okviru polja 998.  

 (6) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji inventarne knjige. Če je znana 

le skupna cena za več publikacij, se vnese samo pri prvi publikaciji, pri 

vseh drugih pa samo številka računa.  

    

 Izp. : Skupina za pisavo izpisa
 4
 

 PO : Pisava predmetnih oznak 

 –/PO : Koda se izpiše v latinici, pomen kode pa je skladen s pravili za pisavo 

predmetnih oznak (PO) 

 P : Podatki, prepisani s predloge 

 L : Pisava latinica 

 SIG1 : Pisava, odvisna od indikatorja postavitve (2. ind.) (gl. spodnjo tabelo) 

 SIG2 : Pisava, odvisna od indikatorja postavitve (2. ind.) (gl. spodnjo tabelo) 

 

Postavitev po … 2. ind. SIG1 SIG2 

tekoči številki 

1
5
 LAT LAT 

3 LAT CYR 

5 CIR LAT 

75 CIR CIR 

področjih 

25 LAT LAT 

4 LAT CYR 

6 CIR LAT 

85 CIR CIR 

 

Splošna opomba: 

Vsako odstopanje od zgornjih pravil za pisave se lahko spremeni z vnosom znakov za krmiljenje pisave. 

V podpolju 996/997d se pisava krmili z indikatorjem postavitve.V podpolju 998d pa, razen z indikatorjem 

postavitve, po potrebi krmilimo pisavo tudi z vnosom znakov za krmiljenje pisave (gl. primer 6). 

 

                                                 
3 Za ustanove, za katere se opravlja poročanje o stanju zaloge za online kataloge, so potrebni podatki pod oznako 

(1) in morda še signatura (998d). 

4 Za podrobnejše informacije o pisavi izpisa gl. priročnik COMARC/B, Dodatek D.1 

5 Indikatorji, ki so predvideni za polje 998 serijske publikacije. 
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PRIMERI 

1.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a0-14-062105-9 

100 ⊔⊔ c1994 g1 hmac ek ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

200 0⊔ aOthello fWilliam Shakespeare 

675 ⊔⊔ a821.111-21=20 c821.111 b82 

700 ⊔1 aShakespeare bWilliam 4070 

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340 f019904906 t20020510 va  

996 ⊔7 dlČ\idl f2\n129340\dа f019904907 t20020510 va  

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340\db f019904908 t20020510 va  

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340\dc f019904909 t20020510 va  

  (Izpis podpolja 996d: Ч дл II 129340 а-ц) 

2.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a0-8240-5748-1 

100 ⊔⊔ c1988 hscc ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

200 0⊔ aOthello ecritical essays fSusan Snyder 

675 ⊔⊔ a821.111(091) c821.111.09 

700 ⊔1 aSnyder bSusan 4070  

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340 f019904906 t20020510 va  

996 ⊔3 dlČ\idl f2\n129340\dа f019904907 t20020510 va  

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340\db f019904908 t20020510 va  

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340\dc f019904909 t20020510 va  

  (Izpis podpolja 996d: Č dl II 129340 а-ц) 

3.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7cc  

010 ⊔⊔ a86-369-0197-9 

100  ⊔⊔ c1991 g1 hmac ib1 lcc 

101 0⊔ amac  

200 0⊔ aPoetski tvorbi fKočo Racin gizbor i predgovor Gane Todorovski g[likovno-

grafička oprema Kosta Bojadžievski] 

675 ⊔⊔ a821.163.3-1 b821-1 c821.163.3 

700  ⊔1 aRacin bKočo 4070 

996 ⊔8 dlČ\ipo\u821-1A-Ž\aRACIN K.\5Poetski f019904909 t20020510 va  

(Izpis podpolja 996d: Ч по 821-1А-Ж PAЦИH K. Поетски) 

4.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv 

100  ⊔⊔ c1989 hscc lba 

101 0⊔ Ascc 

200 0⊔ aAndrić i Krleža kao pisci detinjstva fRade Prelević 

675 ⊔⊔ a821.163.4.09 b821 c821.163.4.09 

700 ⊔1 aPrelević bRade 4070 

996 ⊔4 dlČ\idl\u821.163.4.09\aPRELEVIĆ R.\5Andrić f019904906 t20020510 va  

(Izpis podpolja 996d: Č dl 821.163.4.09 ПРЕЛЕВИЋ Р. Андрић) 
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POSEBEN PRIMER VEČNIVOJSKEGA VNOSA 

V okviru ruske revije Referativnyj žurnal je v letu 1991 izšlo 24 rednih številk. Vsaka od številk je izšla v 

treh ali štirih delih (ločeni snopiči). Poleg rednih številk so izšle še naslednje priloge in indeksi: 

 Predmetnyj ukazatelj. Izšlo je 8 številk, vsaka številka v dveh ločenih delih (ločena snopiča). 

 Avtorskij ukazatelj. Izšlo je 24 številk in dva zvezka letnega avtorskega kazala, označena s "Tom I" in 

"Tom II". 

 Ponomernoj predmetnyj ukazatelj. Izšlo je 24 številk. 

 Patentnyj ukazatelj. Izšli sta 2 številki, vsaka v dveh ločenih delih (ločena snopiča). 

 Formulnyi ukazatelj. Prejeli smo dve številki, pričakujemo pa jih še več, kar smo označili z znakom 

"#" v podpolju 997m.  
 

Če izposojamo posamezne številke zvezkov (ne izposojamo pa posameznih snopičev), vnašamo podatke 

v naslednji obliki: 

 

997 01 f100001038 j19 k1991 hSvoduyi tom 

m1|I.II.III+2|I.II.III+3|I.II.III+4|I.II.III+5|I.II.III.IV+6|I.II.III.IV+7|I.II.III.IV+8|I.II

.III.IV+9|I.II.III.IV+10|I.II.III.IV+11|I.II.III+12|I.II.III+13|I.II.III+14|I.II.III+15|I.I

I.III+16|I.II.III+17|I.II.III+18|I.II.III+19|I.II.III+20|I.II.III+21|I.II.III+22|I.II.III+23

|I.II.III+24|I.II.III 

997 01 f100001038.1 gtd j19 k1991 hPredmetnyj ukazatelj 

m1|I.II+2|I.II+3|I.II+4|I.II+5|I.II+6|I.II+7|I.II+8|I.II 

997 01 f100001038.2 gtd j19 k1991 hAvtorskyj ukazatelj mNo.\1-

24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo> 

997 01 f100001038.3 gtd j19 k1991 hPonomernoj predmetnyj ukazatelj mNo.\1-24 

997 01 f1000001038.4 gtd j19 k1991 hPatentnyj ukazatelj m1|I.II+2|I.II 

997 01 f100001038.5 gtd j19 k1991 hFormulnyi ukazatelj mTom\1-2# 

998 ⊔1 a19920310 b50002 c0 dR 3922 gc9 k1965-1967 k1970-1991 va 2dzs 3USD 

5.394 

 



Dodatek C COMARC/H  

Dodatek C - 2 © IZUM, maj 2014 

Če izposojamo vsak snopič posebej, moramo vnesti podatke v naslednji obliki: 

 

997 01 f100001038 j19 k1991 hSvoduyi tom 

m1|I+1|II+1|III+2|I+2|II+2|III+3|I+3|II+3|III+4|I+4|II+4|III+5|I+5|II+5|III+5|IV+6|I

+6|II+6|III+6|IV+7|I+7|II+7|III+7|IV+8|I+8|II+8|III+8|IV+9|I+9|II+9|III+9|IV+ 

10|I+10|II+10|III+10|IV+11|I+11|II+11|III+12|I+12|II+12|III+13|I+13|II+13|III+ 

14|I+14|II+14|III+15|I+15|II+15|III+16|I+16|II+16|III+17|I+17|II+17|III+18|I+ 

18|II+18|III+19|I+19|II+19|III+20|I+20|II+20|III+21|I+21|II+21|III+22|I+22|II+ 

22|III+23|I+23|II+23|III+24|I+24|II+24|III 

997 01 f100001038.1 gtd j19 k1991 hPredmetnyj ukazatelj 

m1|I+1|II+2|I+2|II+3|I+3|II+4|I+4|II+5|I+5|II+6|I+6|II+7|I+7|II+8|I+8|II 

997 01 f100001038.2 gtd j19 k1991 hAvtorskyj ukazatelj mNo.\1-

24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo> 

997 01 f100001038.3 gtd j19 k1991 hPonomernoj predmetnyj ukazatelj mNo.\1-24 

997 01 f100001038.4 gtd j19 k1991 hPatentnyj ukazatelj m1|I+1|II+2|I+2|II 

997 01 f100001038.5 gtd j19 k1991 hFormulnyi ukazatelj mTom\1-2# 

998 ⊔1 a19920310 b50002 c0 dR 3922 gc9 k1965-1967 k1970-1991 va 2dzs 3USD 

5.394 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 21.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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