COBISS

D.4

COBISS3/Elektronski viri

OPIS POSAMEZNIH IZPISOV

D.4.1

E-STA-L01: Licence za izposojo – po
ponudniku/vrsti licence

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali
plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).
Pri licencah vrste zakup izposoj je prikazano še število zakupljenih izposoj
(stolpec zakup izposoj).
Podatki so v statistiki razdeljeni v več tabel glede na vrsto licence.
Navpično so podatki razvrščeni po ponudniku. Sledijo zbirni podatki za vse
ponudnike skupaj.

D.4.2

E-STA-L02: Licence za izposojo – po
jeziku/vrstilcu UDK

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali
plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).
Navpično so podatki razvrščeni po jeziku, v okviru jezika pa po vrstilcu UDK
(osnovne skupine UDK na osnovi vrednosti iz šifranta v podpolju 675s).
Sledijo zbirni podatki za vse jezike in vse vrstilce UDK skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.

D.4.3

E-STA-L03: Licence za izposojo – po
starostni skupini/vrstilcu UDK

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali
plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).
Navpično so podatki razvrščeni po starostni skupini (vrednosti iz šifranta v
podpolju 100e), v okviru jezika pa po vrstilcu UDK (osnovne skupine UDK na
osnovi vrednosti iz šifranta v podpolju 675s). Sledijo zbirni podatki za vse
starostne skupine in vse vrstilce UDK skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.
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D.4.4

E-STA-L04: Licence za izposojo – po vrsti
vsebine

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali
plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).
Navpično so podatki razvrščeni po vrsti vsebine, določeni na osnovi kode za
literarno vrsto v podpolju 105f. Sledijo zbirni podatki za vse vrste vsebine
skupaj.

D.4.5

E-STA-L05: Licence za izposojo –
razmerja v splošni knjižnici

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali
plačane v izbranem obdobju. Prikazana sta število naslovov (stolpec naslovi) in
delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek).
V statistiki so podatki razdeljeni v dve tabeli:



Delitev gradiva po namembnosti
Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje

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
sodijo pod neleposlovje)

Zadnji tabeli sledi legenda.

D.4.6

E-STA-L06: Licence za izposojo –
razmerja v splošni knjižnici/po skladih

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali
plačane v izbranem obdobju. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi),
delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek), znesek, plačan z
računom, z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec
znesek) in znesek popusta (stolpec popust).
Dodatek D.4-2
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V statistiki so podatki prikazani v dveh delih:



Delitev gradiva po namembnosti
Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje

V prvem delu 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 drugem delu 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
sodijo pod neleposlovje)

V vsakem od teh dveh delov se podatki izpišejo v več tabelah, ločeno po
skladih.
Sledijo zbirni podatki za vse sklade.
Zadnji tabeli sledi legenda.
Opozorilo:
Če smo račun za posamezno licenco plačali iz več skladov, se pri vsakem od
teh skladov število naslovov poveča za 1.

D.4.7

E-STA-L07: Licence za izposojo –
razmerja v splošni knjižnici/po skladih z
odbitkom vstopnega DDV

Statistika je enaka statistiki E-STA-L06, s to razliko, da je v stolpcu znesek
prikazan znesek z odštetim odbitkom vstopnega DDV (gl. pogl. D.3.6).

D.4.8

E-STA-P01: Paketi/licence – po tipu/načinu
nabave/vrsti licence

Statistika vključuje podatke o paketih in licencah za samostojne e-vire.
V statistiki so podatki razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za
samostojni e-vir).
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V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), v tabeli za
licence za samostojne e-vire pa število licenc (stolpec licence). V obeh tabelah
je prikazano še število ponudnikov paketov in licenc.
Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa
po vrsti licence. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste licence
skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.

D.4.9

E-STA-P02: Paketi/licence – po tipu/načinu
nabave/vrsti vira

Statistika vključuje podatke o paketih in licencah za samostojne e-vire.
Podatki so v statistiki razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za
samostojni e-vir).
V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), v tabeli za
licence za samostojne e-vire pa število licenc (stolpec licence). V obeh tabelah
je prikazano še število ponudnikov paketov in licenc.
Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa
po vrsti vira. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste virov skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.

D.4.10 E-STA-I01: Izposoja e-knjig – po
ponudniku/vrsti licence
Statistika vključuje podatke o izposojah e-knjig, ki so bile izvedene v izbranem
obdobju, in podatke o e-knjigah, ki v tem obdobju niso bile izposojene.
Pripravlja se na osnovi atributov licence za izposojo e-knjige. Vse preostale
statistike izposoje e-knjig se pripravljajo na osnovi transakcij izposoje v
segmentih COBISS3/Izpisi in COBISS2/Izpisi.
Podatki so v statistiki razdeljeni v tri tabele:




Izposojene e-knjige
Neizposojene e-knjige
Izposojene in neizposojene e-knjige

V prvi tabeli sta prikazana število izposoj (stolpec izposoje) in število naslovov
e-knjig, ki so bile izposojene (stolpec naslovi).
V drugi tabeli je prikazano število naslovov e-knjig, ki niso bile izposojene
(stolpec naslovi).
V tretji tabeli je prikazano število naslovov (stolpec naslovi) za izposojene in
neizposojene e-knjige skupaj.

Dodatek D.4-4
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Navpično so podatki razvrščeni po ponudniku, v okviru ponudnika pa po vrsti
licence. Sledijo zbirni podatki za vse ponudnike in vse vrste licence skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.
Statistika vključuje le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v
sistemu COBISS.

D.4.11 E-STA-B01: Bibliografski zapisi –
diplomske, magistrske in specialistične
naloge ter disertacije v polnem besedilu
Statistika prikazuje podatke o diplomskih, magistrskih in specialističnih
nalogah ter disertacijah, ki so dostopne na daljavo.
Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).
Bibliografski zapis se v uvrsti v statistiko, če ustreza naslednjim pogojem:
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001b=l in 001t=2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12 ali 2.13 ter 135b=i in 856u
ali 856g ni prazno

Dodatek D.4-5

