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E.3

COBISS3/Zaloga

OPIS POSAMEZNIH IZPISOV

E.3.1

Z-STA-01: Zbirka knjižnega in
neknjižnega gradiva

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V
statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali
enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in tudi polja 996/997 brez datuma
inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer
je datum statusa starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", ali
datum statusa ni vpisan.
Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.).
Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo
in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:
•

ZBIRKA GRADIVA
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (le število
naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 996/997.
Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni
mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to
prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj
996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.
V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov
in izvodov knjižničnega gradiva na določen dan.

•

GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem
cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v
stari domači valuti.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti
in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

•

GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je
cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem
podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena
v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
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Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v
tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu
izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.
•

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri
katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači
valuti.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v
podpolju 996/9973 nimajo podatka.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni
navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih treh skupin so
prikazani zbirni podatki skupine.
Opozorilo:
Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode
veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za
knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano
na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne
predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v
zbirni tabeli skupine ZBIRKA GRADIVA.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.2

Z-STA-02: Prirast knjižnega in
neknjižnega gradiva in Z-STA-02: Prirast
knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik)

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj
obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)".
Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.)
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Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo
in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:
•

PRIRAST GRADIVA
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (le število
naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 996/997.
Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni
mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to
prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj
996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.
V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov
in izvodov knjižničnega gradiva v izbranem obdobju inventarizacije.

•

GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem
cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v
stari domači valuti.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti
in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

•

GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je
cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem
podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena
v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v
tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu
izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri
katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači
valuti.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI TER
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v
podpolju 996/9973 nimajo podatka.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI TER
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni
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navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3), v okviru vrste gradiva pa po načinu
nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v). V zadnji tabeli prvih treh
skupin so prikazani zbirni podatki skupine.
Opozorilo:
Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode
veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za
knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano
na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne
predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v
zbirni tabeli skupine PRIRAST GRADIVA.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.3

Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega
gradiva in Z-STA-03: Odpis knjižnega in
neknjižnega gradiva (iskalnik)

Podatki na izpisih so enaki. Statistiki vključujeta podatke o gradivu, ki je bilo
odpisano znotraj obdobja, vnesenega pri "Datum statusa (t)".
Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.)
Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo
in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:
•

ODPISANO GRADIVO
V tej skupini so prikazani podatki o odpisanem knjižničnem gradivu (le
število naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih
996/997.
Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni
mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to
prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj
996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.
V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov
in izvodov knjižničnega gradiva, ki je bilo odpisano v izbranem
obdobju.

•

GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem
cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v
stari domači valuti.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti
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in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
•

GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je
cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem
podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena
v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v
tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu
izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri
katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači
valuti.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v
podpolju 996/9973 nimajo podatka.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni
navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih treh skupin so
prikazani zbirni podatki skupine.
Opozorilo:
Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode
veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za
knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano
na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne
predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v
zbirni tabeli skupine ODPISANO GRADIVO.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Na koncu statistike se izpiše legenda.
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E.3.4

Z-STA-04: Serijske publikacije

Statistika vključuje podatke o trenutno naročenih serijskih publikacijah. V
statistiki so zajete serijske publikacije, ki imajo v polju 998 pri indikatorju
nabave vpisano vrednost o – trenutno naročena serijska publikacija.
Prikazana sta število naslovov trenutno naročenih serijskih publikacij, pri
katerih je vsaj v enem polju 997 letnica datuma inventarizacije enaka
izbranemu letu dotoka (stolpec z dotokom), in število naslovov vseh trenutno
naročenih serijskih publikacij, brez upoštevanja datum inventarizacije v polju
997 (stolpec vsi).
Podatki se izpišejo v dveh tabelah:
•
•

Serijske publikacije po načinu nabave in vrsti
Serijske publikacije po obliki

V prvi tabeli so podatki razvrščeni navpično po načinu nabave (vrednosti iz
šifranta v podpolju 998v), v okviru načina nabave pa po vrsti serijske
publikacije (časopisi in časniki; elektronski časopisi; druge serijske
publikacije). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva
skupaj.
Če so se v izpis razvrstile serijske publikacije, ki jih glede na kriterije
razvrstitve (gl. dodatek A.3) ni mogoče razvrstiti niti po vrsti niti po obliki, so
le-te prikazane v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva; v tej tabeli so
prikazane tudi serijske publikacije, ki sicer ustrezajo kriterijem za razvrščanje
serijskih publikacij po obliki, ni pa jih mogoče razvrstiti po vrsti. Seznam polj
996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo. Prav tako se v
tabelo drugače razporejenega gradiva razvrstijo tudi trenutno naročene serijske
publikacije, ki nimajo polja 997. Ker pri zapisu v polju 997 ni podrobnih
podatkov o zalogi, je vrstica v tabeli prazna.
Podatki v drugi tabeli so razvrščeni navpično po obliki serijskih publikacij
(serijske publikacije v neelektronski obliki; serijske publikacije v elektronski
obliki). Sledijo zbirni podatki za vse oblike serijskih publikacij skupaj.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.5

Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na
daljavo

Statistika vključuje podatke o elektronskih virih, ki so dostopni na daljavo. V
statistiki je zajeto gradivo, ki ima v polju 856ugz – Elektronska lokacija in
dostop vsaj en podatek in je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri
"Datum inventarizacije (o)".
Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).
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Podatki se izpišejo v eni tabeli in so razvrščeni navpično po vrsti na daljavo
dostopnih elektronskih virov (diplomske, magistrske in specialistične naloge
ter disertacije v polnem besedilu; druge elektronske knjige; naročene
podatkovne zbirke). Sledijo zbirni podatki za vse vrste na daljavo dostopnih
elektronskih virov skupaj.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.6

Z-STA-06: Prirast domačih in tujih
publikacij

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj
obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)".
Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.)
Glede na državo izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a se podatki izpišejo v
dveh sklopih:
•

Gradivo, izdano v matični državi
V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki je izšlo ali
je bilo izdelano v matični državi.

•

Gradivo, izdano v tujini
V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki ni izšlo in
ni bilo izdelano v matični državi.

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno
za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:
•

GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem
cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v
stari domači valuti.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti
in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

•

GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je
cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem
podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena
v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v
tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu
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izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.
•

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri
katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači
valuti.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v
podpolju 996/9973 nimajo podatka.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni
navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih dveh skupin
so prikazani zbirni podatki skupine.
Opozorilo:
Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode
veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za
knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano
na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne
predstavlja vedno skupnega števila naslovov.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.7

Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj
obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)".
Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.)
Glede na jezik besedila v prvem podpolju 101a se podatki izpišejo v dveh
sklopih:
•

Gradivo v domačem jeziku
V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki je pisano v
jeziku matične države.

•
Dodatek E.3-8
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V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki ni pisano
v jeziku matične države.
V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno
za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so:
•

GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem
cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v
stari domači valuti.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti
in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.

•

GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je
cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem
podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena
v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v
tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu
izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini
GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri
katerem podatek , vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v
domači valuti.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

•

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973
V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v
podpolju 996/9973 nimajo podatka.
Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN
TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za
neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni
navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih dveh skupin
so prikazani zbirni podatki skupine.
Opozorilo:
Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode
veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za
knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano
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na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne
predstavlja vedno skupnega števila naslovov.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.8

Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih

Statistika vključuje podatke o prirastu knjižničnem gradiva.
Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.)
Podatki se izpišejo v dveh tabelah:
•
•

Stara domača valuta
Domača valuta in tuje valute

V prvi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena v
poljih 996/997 vpisana v stari domači valuti.
V drugi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena
v poljih 996/997 vpisana v domači ali tuji valuti ali pa cena ni vpisana.
Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena v tuji
valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
V tabelah so podatki razvrščeni navpičn o po financerju.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.9

Z-STA-09: Prirast gradiva po jeziku enote,
ločeno po podlokacijah

Podatki v izpisu so enaki kot v statistiki Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku
enote (gl. pogl. E.3.7), le da so v tem izpisu podatki prikazani ločeno po
podlokacijah v signaturi.
Opozorilo:
Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da so vsi izvodi na isti
podlokaciji. Zato je število naslovov na posamezni podlokaciji izračunano na
podlagi stanja v bazi podatkov, seštevek števila naslovov po podlokacijah pa
ni vedno enak številu naslovov v statistiki Z-STA-07.

Dodatek E.3-10
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E.3.10 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in
neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)
Statistika vključuje podatke o stanju v celotnem obdobje naročenega,
prispelega in že inventariziranega gradiva, ločeno glede na jezik publikacije.
V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o –
Datum inventarizacije. Podatki za odpisano gradivo v izpisu niso zajeti.
Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v neslovenskem
jeziku (stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni
po številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec
izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva
(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva.
Opozorilo:
Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku.
Podatki se izpišejo v šestih tabelah.
Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.
V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah
gradiva (stolpec vrsta gradiva):
•
•
•
•
•
•

knjige in brošure
dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge
serijske publikacije
patenti
standardi
drugo knjižno gradivo

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni
tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki
navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):
•
•
•

avdiovizualno gradivo
elektronske publikacije na fizičnih nosilcih
drugo neknjižno gradivo

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih
(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel
Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije
in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela
seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali
knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih).
V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah
gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta
gradiva):
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•
•
•
•
•
•
•
•

kartografsko gradivo
slikovno gradivo
rokopisno gradivo
avdio gradivo
glasbeni tisk
videoposnetki in film
računalniško gradivo
drugo gradivo

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva,
za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj
996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski
številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.),
načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na
določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če
zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše.
Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).
V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se
tabela v statistiki ne izpiše.
Zadnji tabeli sledi legenda.

E.3.11 Z-STA-22: Prirast knjižnega in
neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)
Statistika vključuje podatke o prirastu naročenega, prispelega in že
inventariziranega gradiva v izbranem obdobju, ločeno po načinu nabave in
glede na jezik publikacije.
V izpisu so zajeti podatki samo za tiste inventarizirane enote, ki imajo vpisan
podatek v 996/997o – Datum inventarizacije.
Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v neslovenskem
jeziku (stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni
po številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec
izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva
(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva, znotraj tega
pa še po načinu nabave. Znotraj posamezne vrste gradiva se izpišejo zbirni
podatki po načinu nabave (skupaj).

Dodatek E.3-12

© IZUM, november 2018

COBISS

COBISS3/Zaloga

Opozorilo:
Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku.
Podatki se izpišejo v šestih tabelah.
Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.
V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah
gradiva (stolpec vrsta gradiva):
•
•
•
•
•
•

knjige in brošure
dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge
serijske publikacije
patenti
standardi
drugo knjižno gradivo

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni
tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki
navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):
•
•
•

avdiovizualno gradivo
elektronske publikacije na fizičnih nosilcih
drugo neknjižno gradivo

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih
(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel
Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije
in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela
seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali
knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih).
V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah
gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta
gradiva):
•
•
•
•
•
•
•
•

kartografsko gradivo
slikovno gradivo
rokopisno gradivo
avdio gradivo
glasbeni tisk
videoposnetki in film
računalniško gradivo
drugo gradivo

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva,
za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj
996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski
številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.),
načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na
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določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če
zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše.
Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki za vse načine nabave (skupaj).
V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se
tabela v statistiki ne izpiše.
Zadnji tabeli sledi legenda.

E.3.12 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega
gradiva (šolske knjižnice)
Statistika vključuje podatke o številu in vrednosti odpisanega gradiva glede na
jezik publikacije v izbranem obdobju.
V izpisu so zajeti podatki samo za inventarizirane enote z določenim statusom
in datum spremembe statusa.
Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v neslovenskem
jeziku (stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni
po številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec
izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva
(stopec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva.
Opozorilo:
Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku.
Podatki se izpišejo v šestih tabelah.
Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.
V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah
gradiva (stolpec vrsta gradiva):
•
•
•
•
•
•

knjige in brošure
dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge
serijske publikacije
patenti
standardi
drugo knjižno gradivo

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni
tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki
navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):
•
•
•
Dodatek E.3-14

avdiovizualno gradivo
elektronske publikacije na fizičnih nosilcih
drugo neknjižno gradivo
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V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih
(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel
Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije
in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela
seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali
knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih).
V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah
gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta
gradiva):
•
•
•
•
•
•
•
•

kartografsko gradivo
slikovno gradivo
rokopisno gradivo
avdio gradivo
glasbeni tisk
videoposnetki in film
računalniško gradivo
drugo gradivo

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva,
za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj
996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski
številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.),
načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na
določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če
zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše.
Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).
V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se
tabela v statistiki ne izpiše.
Zadnji tabeli sledi legenda.

E.3.13 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske
knjižnice)
Statistika vključuje podatke o serijskih publikacijah, ločeno po načinu nabave,
obliki zapisa in jeziku publikacije.
V izpis so zajeti podatki samo za serijske publikacije, ki imajo med zbirnimi
podatki o stanju zaloge vpisano vrednost pri 998e – Indikator nabave.
Podatki se izpišejo v eni tabeli in so navpično razvrščeni po načinu nabave
(stolpec način nabave) in po obliki zapisa serijske publikacije (stolpec oblika).
Znotraj tabele se izpišejo zbirni podatki po načinu nabave (skupaj), na koncu
tabele pa zbirni podatki po obliki zapisa (skupaj).
V tabeli so podatki o številu serijskih publikacij, ki so inventarizirane v letu,
vpisanem pri "Leto dotoka" (stolpec naslovi) in so vodoravno razvrščeni glede
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na to, ali so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec
slovenski) ali v neslovenskem jeziku (stolpec tuji). V zadnjem stolpcu tabele so
skupni podatki o številu serijskih publikacij, ki so zajete v statistiki (stolpec
skupaj).
Opozorilo:
Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani
podatki za gradivo v slovenskem jeziku.
Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.
Zadnji tabeli sledi legenda.

E.3.14 Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici
Statistika vključuje podatke o knjižničnem gradivu glede na namembnost,
glede na razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom ter glede na
delitev na knjižno in neknjižno gradivo.
Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), delež glede na skupno število
naslovov (stolpec odstotek), število polj 996/997 (stolpec izvodi), delež glede
na skupno število izvodov (stolpec odstotek), seštevek cen v domači valuti
(stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.).
Podatki se izpišejo v treh tabelah:
•
•
•

Delitev gradiva po namembnosti
Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje
Delitev gradiva na knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih
nosilcih

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo,
namenjeno otrokom. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v
podpolju 100e – Koda za namembnost:
•
•

odrasli (100e = k, m ali pa koda ni vpisana)
otroci (100e = a, b, c, d ali e)

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na
leposlovje. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s
– UDK za statistiko:
•
•

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 so vrstilci preostalih vrednosti iz skupine 8, ki ne
spadajo pod neleposlovje)

V tretji tabeli so podatki navpično razvrščeni na knjižno gradivo (knjižno
gradivo), neknjižno gradivo (neknj. gradivo) in drugače razporejeno gradivo
(drugo). Razvrstitev je po navodilih NUK; enako kot so vrste knjižnega gradiva
in vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih razvrščene v statistikah Z-

Dodatek E.3-16
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STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23. Sledijo
zbirni podatki.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.15 Z-STA-31: Delitev gradiva po
namembnosti
Statistika vključuje podatke o leposlovnem in strokovnem gradivu ter knjižnem
in neknjižnem gradivu glede na namembnost.
Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.).
Podatki se izpišejo v dveh tabelah:
•
•

Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje
Delitev gradiva na knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih
nosilcih

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in
leposlovje, znotraj tega pa po namembnosti. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za
delitev je podatek v podpolju 675s – UDK za statistiko:
•
•

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 so vrstilci preostalih vrednosti iz skupine 8, ki ne
spadajo pod neleposlovje)

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na knjižno gradivo (knjižno
gradivo), neknjižno gradivo (neknj. gradivo) in drugače razporejeno gradivo
(drugo), znotraj tega pa po namembnosti. Razvrstitev je po navodilih NUK;
enako kot so vrste knjižnega gradiva in vrste neknjižnega gradiva na fizičnih
nosilcih razvrščene v statistikah Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-21,
Z-STA-22 in Z-STA-23. Sledijo zbirni podatki.
Kriterij za delitev po namembnosti je podatek v podpolju 100e – Koda za
namembnost:
•
•

odrasli (100e = k, m ali pa koda ni vpisana)
otroci (100e = a, b, c, d ali e)

Na koncu statistike se izpiše legenda.

© IZUM, november 2018

Dodatek E.3-17

COBISS3/Zaloga

COBISS

E.3.16 Statistike v skupinah Statistike
(uporabniške razvrstitve) in Statistike
(uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske
datoteke
E.3.16.1 Z-STA-101: Zbirka po podlokacijah/vrsti gradiva
Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V
statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali
enak kot datum, vpisan pri "Stanje na dan", in tudi polja 996/997 brez datuma
inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer
je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri "Stanje na dan", ali pa
datum statusa ni vpisan.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vrsti gradiva
(razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo
(statična)).
Če za posamezno podlokacijo ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica
("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče
razvrstiti po vrsti gradiva, je v statistiki prikazano v stolpcu drugo ali stolpcu
brez vrednosti. Dodatno je prikazano še v ločeni tabeli drugače razporejenega
gradiva v obrazcu s podatki o številu izvodov.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.2 Z-STA-201: Po podlokacijah/vrsti gradiva
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vrsti gradiva
(razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo
(statična)).
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Če za posamezno podlokacijo ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica
("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče
razvrstiti po vrsti gradiva, je v statistiki prikazano v stolpcu drugo ali stolpcu
brez vrednosti. Dodatno je prikazano še v ločeni tabeli drugače razporejenega
gradiva v obrazcu s podatki o številu izvodov.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.3 Z-STA-202: Po podlokacijah/namembnosti
(odrasli/otroci)
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva
za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci
glede na 100e)).
Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se
izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.4 Z-STA-203: Po podlokacijah/namembnosti
(stroka/leposlovje)
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva
za skupini stroka in leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična;
stroka/leposlovje glede na 100e)).
Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se
izpiše črtica ("-").
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Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.5 Z-STA-204: Po podlokacijah/675s
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vsebini podpolja 675s –
Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)).
Če za posamezno podlokacijo ali UDK vrstilec ni polj 996/997, se izpiše črtica
("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.6 Z-STA-205: Po podlokacijah/načinu nabave
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po načinu nabave v
podpolju 996/997v (razvrstitev način nabave_1 (statična)).
Če za posamezno podlokacijo ali način nabave ni polj 996/997, se izpiše črtica
("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.7 Z-STA-206: Po financerjih
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Dodatek E.3-20
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Podatki so navpično razporejeni po financerju v podpolju 996/9974 (razvrstitev
financer_2 (dinamična)).
Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec
izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih
valutah (stolpec zneski v tujih v.). Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani
cena v stari domači valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe
ceni.
Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj.
Če smo pri pripravi statistike izbrali polja 996/997 s podatki o ceni v stari
domači valuti, se podatki o teh poljih izpišejo v ločeni tabeli Stara domača
valuta. Tudi v tej tabeli so podatki prikazani v stolpcih naslovi, izvodi, znesek
in zneski v tujih v. Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari
domači valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.8 Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po jeziku gradiva glede na
vsebino podpolja 101a – Jezik besedila, in sicer za slovenski jezik in druge
jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)).
Če za posamezno podlokacijo ali jezik ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.9 Z-STA-208: Po podlokacijah/jezikih (domači/tuji)
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po jezikih, in sicer za
domači jezik (glede na to, kateri jezik je za posamezno knjižnico določen kot
domači jezik) in tuje jezike (razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)).
Če za posamezno podlokacijo ali jezik ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
© IZUM, november 2018

Dodatek E.3-21

COBISS3/Zaloga

COBISS
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.10 Z-STA-209: Po podlokacijah/oznaki fizične
oblike
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike
(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))).
Če za posamezno podlokacijo ali oznako fizične oblike ni polj 996/997, se
izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.11 Z-STA-210: Po podlokacijah/oznaki fizične
oblike/namembnosti (odrasli/otroci)
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike
(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))).
Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli
in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci glede na 100e)).
Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva
ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.
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E.3.16.12 Z-STA-211: Po podlokacijah/oznaki fizične
oblike/namembnosti (stroka/leposlovje)
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike
(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))).
Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini stroka in
leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična; stroka/leposlovje glede na
100e)).
Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva
ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.

E.3.16.13 Z-STA-212: Po podlokacijah/oznaki fizične
oblike/675s
Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997.
Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v
drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997.
Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l
(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike
(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))).
Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika
(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)).
Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali UDK vrstilec ni polj
996/997, se izpiše črtica ("-").
Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj.
Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti
uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne
za našo knjižnico.
Na koncu statistike se izpiše legenda.
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