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2 BIBLIOGRAFSKI PODATKI O GRADIVU 

Gradivo predstavlja v segmentu COBISS3/Zaloga izsek bibliografskega zapisa 

iz lokalne baze podatkov, v katerem so shranjeni vsi bibliografski podatki. 

Bibliografski podatki, ki jih vidimo v razredu Gradivo, so: naslov, avtor, jezik, 

izdaja, leto izida, kraj založbe, založnik, bibliografski nivo, fizični opis, dodatni 

fizični opis, zbirka, ISBN, ISSN, ISMN, založniška številka (za zvočne 

posnetke in muzikalije), država izida, UDK za statistiko. Pri monografskih in 

serijskih publikacijah se zaradi evidence zaloge gradiva na vzajemnem nivoju 

programsko vpiše še podatek o številu primerkov (998bc). 

Povezava med gradivom v COBISS3 in bibliografskim zapisom v lokalni bazi 

podatkov je atribut "COBISS.SI-ID" v razredu Gradivo, kjer je vpisan 

COBISS.SI-ID zapisa v lokalni bazi podatkov. 

Če obstaja zapis v lokalni bazi podatkov, je gradivo že programsko 

pripravljeno v razredu Gradivo. Če zapisa še ni, ga je treba najprej kreirati. 

Lahko ga prevzamemo iz vzajemne bibliografske baze podatkov, uredimo 

lokalne podatke in nato nadaljujemo urejanje podatkov o zalogi. 

Med povezavami je vidno, s katerim bibliografskim zapisom je povezano 

gradivo. Vidni so tudi podatki o zalogi (polja 996/997 in polje 998) ter podatki 

o različnih postavkah v nabavnih listinah, ki nastajajo v postopku nabave v 

segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije. 

Pod določenimi pogoji lahko gradivo zbrišemo iz baze podatkov. 

Posamezni bibliografski zapis lahko pogledamo v formatu COMARC. 

V oknu Pregledovanje – Bibliografski zapis, ki je dostopno v iskalniku za 

gradivo preko gumba Pokaži, je mogoče videti bibliografske podatke v 

formatu COMARC, v osnovnem prikazu in v standardnem prikazu. 

V iskalniku za gradivo lahko gradivo poiščemo po podatkih iz treh razredov: 

po gradivu, po poljih 996/997 in poljih 998. Rezultat iskanja so vedno 

bibliografski zapisi. 

Polja 996/997, ki jih izberemo med povezavami gradiva, so razvrščena 

kronološko. Nazadnje dodana polja so na koncu seznama, lahko pa jih 

prikažemo tudi v obratnem vrstnem redu. 
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Podpoglavja: 

 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov 

 Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih 

 Brisanje bibliografskih zapisov  

 Prikaz zapisa v formatu COMARC  

 Prikaz polj 996/997 


	2 BIBIOGRAFSKI PODATKI O GRADIVU

