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COMARC/H 

 

Seznam sprememb št. 19, maj 2014 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

      

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–2 spremenjeno 

   UVOD UVOD/1–2 spremenjeno 

   STRUKTURA PODATKOV O STANJU ZALOGE STRUKTURA/3–4 spremenjeno 

   998  ZBIRNI PODATKI O STANJU ZALOGE       998/1–2 spremenjeno 

   997  PODATKI O STANJU ZALOGE SERIJSKIH 

         PUBLIKACIJ  

997/1–2 spremenjeno 

   996  PODATKI O STANJU ZALOGE 

         MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ 

996/1 spremenjeno 

   99X PODATKI O STANJU ZALOGE 99X/1–4 spremenjeno 

   998 a  Datum poročanja 998 a/1 spremenjeno 

   998 b  Oznaka ustanove – sigla 998 b/1–2 spremenjeno 

   99X d  Signatura (Postavitev) 99X d/1–2 spremenjeno 

   996/997 e  Preusmeritev gradiva 996/997 e/1 spremenjeno 

   998 e  Indikator nabave 998 e/1–2 spremenjeno 

   996/997 f  Številčna oznaka publikacije - Inventarna 

                  številka 

996/997 f/1–2 spremenjeno 

   996 m  Oznaka vira podatkov  996 m/1–2 brisano 

   997 m  Številčenje  – prvi nivo (zvezek)  997 m/5–6 spremenjeno 

   996/997 o  Datum inventarizacije 996/997 o/1 spremenjeno 

   996/997 s  Vezava 996/997 s/1 spremenjeno 

   996/997 t  Datum statusa 996/997 t/1 spremenjeno 

   996/997 x Številka in datum naročila 996/997 x/1 spremenjeno 

   996/997 y Številka in datum prejema 996/997 y/1 spremenjeno 

   996/997 z  Številka in datum reklamacije 996/997 z/1 spremenjeno 

   996/997 0  Številka in datum predračuna 996/997 0/1 spremenjeno 

   996/997 1  Številka in datum računa 996/997 1/1 spremenjeno 

   99X 2  Dobavitelj 99X 2/1–2 spremenjeno 

   99X 3  Cena 99X 3/1–4 spremenjeno, dodano 

   99X 4  Financer 99X 4/1–2 spremenjeno 

   996/997 5  Vrsta obdelave (usmerjanje) 996/997 5/1 spremenjeno 

   996/997 7  Interna številka računa 996/997 7/1 spremenjeno 

   996/997 8  Naslovnik za dar ali zameno 996/997 8/1 spremenjeno 

   996/997 9  Številka za izposojo 996/997 9/1–2 spremenjeno 

   Dodatek A – VSEBINA PODATKOV O STANJU 

                      ZALOGE 

Dodatek A/1–4 spremenjeno  
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      Dodatek C – POSEBEN PRIMER  

                     VEČNIVOJSKEGA VNOSA 

Dodatek C/1–2 spremenjeno  

Podatki o izdajatelju  spremenjeno  

    

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COMARC/H 

 

Opis sprememb št. 19, maj 2014 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. UVOD 

Spremenjen je opis mask vnosa, ki se uporabljajo pri vzajemni katalogizaciji za pomoč pri 

vnosu gradiva.  

 

2. 996/997 e  Preusmeritev gradiva 

Dopolnjen je opis odpisa gradiva, ki je bilo preusmerjeno na drugo lokacijo. V podpolju 

996/997e je poleg oznake podlokacije treba zbrisati tudi datum preusmeritve gradiva. 

 

3. 998 e  Indikator nabave 

V podpolje 998e je dodana koda 2015 – serijska publikacija je deziderat za leto 2015. 

 

4. STRUKTURA PODATKOV O STANJU ZALOGE 

998  ZBIRNI PODATKI O STANJU ZALOGE  

99X  PODATKI O STANJU ZALOGE 

Dodatek  A 

996 m  Oznaka vira podatkov  

Iz seznama podpolj sta zbrisani podpolji 996m (Oznaka vira podatkov) in 998m (Korektivni 

faktor).  

Poglavje 996m je izločeno. 

 

5. 997 m  Številčenje – prvi nivo (zvezek)   

Dodan je primer, kako lahko več internih opomb določene številke zvezka zapišemo znotraj 

enega dvojnega oklepaja ter jih ločimo z znakom ";". 

 

6. 99X6/997 s  Vezava 

Februarja 2012 so bile spremenjene nekatere kode vezave, pri katerih je pod črto dodan 

komentar poimenovanja teh kod pred spremembo. 
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7. 99X 3  Cena (z računa)   

Seznam valut je dopolnjen z albanskim lekom. 

Dodan je primer vnosa cene v polje 996/997 pri kombiniranih naročilih. 

 

8. 998 a  Datum poročanja  

996/997 o  Datum inventarizacije  

996/997 t  Datum statusa 

V programski opremi COBISS3 vnesemo datum v obliki DD.MM.LLLL; tekoči datum se 

bo samodejno prevzel in izpisal s pritiskom na tipko <D> in ne več z vpisom zvezdice "*" 

namesto datuma.  

 

9. 996/997 x  Številka in datum naročila 

996/997 y  Številka in datum prejema  

996/997 z  Številka in datum reklamacije 

996/997 0  Številka in datum predračuna  

996/997 1  Številka in datum računa  

996/997 7  Interna številka in datum računa 

996/997 8  Naslovnik za dar ali zameno 

V programski opremi COBISS3 se ne bo samodejno prevzel in izpisal tekoči datum, če 

namesto datuma vpišemo zvezdico "*". 

 

V preostalih poglavjih je vsebina aktualizirana ali so posodobljeni le primeri, tako da je v 

podpolju 99X3 neaktualna valuta zamenjana z aktualno valuto ali pa je odpravljena napaka. 
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