COBISS

A.3

COBISS3/Zaloga

RAZVRSTITVE
V tem dodatku so prikazane razvrstitve za izpise, ki jih pripravljamo in
izpisujemo na osnovi podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga. V prvem stolpcu
je izpisano ime razvrstitve, v drugem stolpcu je njen opis, v tretjem stolpcu so
naštete vrste gradiva s pogoji za razvrščanje, v četrtem stolpcu pa so našteti
izpisi, v katerih se ta razvrstitev upošteva.

Tabela A.3-1: Razvrstitve za segment COBISS3/Zaloga1
Razvrstitev

Opis

Vrste gradiva

 knjige in brošure (1.1)3 –
996/997g\o=a*
 standardi (1.5) –
001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a
ne obstaja
 knjige in brošure (1.1) –
001c=m, 001b=a in 001t=2.01,
2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07,
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.25, 2.30,
2.31 ali 2.32
ali
001c=m, 001b=a, 001t= prazen in
130a ne obstaja
 disertacije, magistrske, diplomske,
2
Vrste knjižnega gradiva,
raziskovalne naloge (1.2) –
Knjižno gradivo
razvrščenega po navodilih NUK
001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09,
2.10, 2.11, 2.12 ali 2.13 in 130a ne
obstaja
 serijske publikacije (1.3) in
integrirni viri (1.7) –
001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja
ali
001c=i in 110a=e ali z
 patenti (1.4) –
001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali
2.24 in 130a ne obstaja
 drugo knjižno gradivo (1.6) –
001c=m, 001b=a in 130a ne
obstaja
 skupaj – zbirni podatki
Neknjižno gradivo Vrste neknjižnega gradiva na
 audiovizualno gradivo (2.1) –
na fizičnih nosilcih2 fizičnih nosilcih, razvrščenega
996/997g\o=g*, i*, j*, m*

Uporaba

Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03,
Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-08,
Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23

Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03,
Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-08,

1

Na razvrščanje gradiva vpliva podatek v podpolju 001t, kamor se vpisuje tipologija od leta 1996 dalje. Pred tem
se je tipologija vnašala v podpolje 105i, ki pa ni med pogoji za razvrščanje gradiva.
2

Če je oznaka fizične oblike določena v polju 996/997, se enota gradiva razvrsti v ustrezno vrsto knjižnega gradiva
ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih glede na vrednost v podpolju g\o; pri enoti gradiva, kjer oznaka fizične
oblike v polju 996/997 ni določena, se pri razvrščanju upoštevajo bibliografski podatki.
3

Če je v polju 996/997 vnesena oznaka fizične oblike g\o=a*, se enota gradiva razvrsti med knjige in brošure.
Če je oznaka fizične oblike knjižnega gradiva določena le na nivoju bibliografskega opisa, se gradivo razvrsti glede
na pogoje za razvrščanje knjižnega gradiva na osnovi bibliografskih podatkov.
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COBISS
po navodilih NUK







Vrste elektronskih virov,
Elektronski viri
dostopnih na daljavo
dostopni na daljavo
razvrščenih po navodilih NUK







Serijske publikacije Vrste serijskih publikacij,
razvrščenih po navodilih NUK
po vrsti





Vrste serijskih publikacij po
Serijske publikacije
obliki, razvrščenih po navodilih
po obliki

NUK




Vrste neknjižnega gradiva,
Neknjižno gradivo
razvrščenega po navodilih
(SURS)
SURS






Dodatek A.3-2

oziroma
001b=g, i, j ali m
elektronske publikacije na
fizičnih nosilcih (2.2) –
996/997g\o=la, lb, lc, ld, le, lf, lg,
lh, lj
oziroma
001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h,
j ali z
drugo neknjižno gradivo (2.3) –
996/997g\o=b*, c*, d*, e* ,f* ,k*,
r*
oziroma
001c=c
ali
001b=b, c, d, e, f, k ali r
ali
130a=a, b, c, d, e, f, g, h ali z
skupaj – zbirni podatki
e-knjige: diplomske, magistrske in
specialistične naloge ter
disertacije s celimi besedili (3.1) –
001b=l, 001t=2.08, 2.09, 2.10,
2.11, 2.12 ali 2.13, 135b=i in 856u
ali 856g ni prazno
druge e-knjige (3.2) –
001c=m, 001b=l, 135b=i in 856u
ali 856g ni prazno
naročene podatkovne zbirke (3.3)
– 110a=f in 856u ali 856g ni
prazno
skupaj – zbirni podatki
elektronski časopisi (4.6) –
001b=l, 998e=o in 998b=<domača
knjižnica>
časopisi, časniki (4.1) –
110a=a, c ali y, 998e=o in
998b=<domača knjižnica>
druge serijske publikacije (4.2) –
110a=e, g ali z, 998e=o in
998b=<domača knjižnica>
skupaj – zbirni podatki
v neelektronski obliki (4.3) –
001c=s ali i, 001b=a, c, e, g, i, j ali
k, 998e=o in 998b=<domača
knjižnica>
v elektronski obliki (4.4) –
001c=s ali i, 001b=l, 998e=o in
998b=<domača knjižnica>
skupaj – zbirni podatki
kartografsko gradivo (6.1) –
001b=e
slikovno gradivo (6.2) – 001b=k
mikrooblike (6.3) – 001b=a ali b,
106g=g in 130a vsebuje podatek
rokopisno gradivo (6.4) – 001b=b,
d ali f
avdio gradivo (6.5) – 001b=i ali j
glasbeni tisk (6.6) – 001b=c
projicirno gradivo (6.7) – 001b=g
in 115a=b

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23

Z-STA-05

Z-STA-04

Z-STA-04, Z-STA-24

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23
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način_nabave_2

COBISS3/Zaloga

Način nabave gradiva

jezik – slovenski in
Skupine jezikov publikacij
tuji

gradiva po
namembnosti

Glede na podatek v 100e

leposlovje in
neleposlovje

Glede na podatek v 675s

© IZUM, januar 2017

 video posnetki in filmi (6.8) –
001b=g in 115a=a ali c
 računalniško gradivo (6.9) –
001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h,
j ali z
 drugo gradivo (6.11) – 001b=m ali
r ali 001c=c
 skupaj – zbirni podatki
 nakup
 zamena
 dar
 obvezni izvod
 stari fond
 lastna izdaja
 kotizacija
 subvencija
 članstvo
 obvezni izvod ustanove
 drugo
 skupaj – zbirni podatki
 slovenski
 tuji
 skupaj – zbirni podatki
 odrasli – 100e=k ali m ali v 100e
ni podatka
 otroci – 100e=a, b, c, d ali e
 drugo
 skupaj – zbirni podatki
 neleposlovje– 675s=0*, 1*, 2*, 3*,
5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091),
82.0 ali 9* (zvezdica je
uporabljena za krajšanje)
 leposlovje – v 675s je vrstilec
preostalih vrednosti iz skupine 8,
ki ne sodijo pod neleposlovje
 skupaj – zbirni podatki

Z-STA-02, Z-STA-04, Z-STA-22,
Z-STA-24

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23,
Z-STA-24

Z-STA-30

Z-STA-30
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