COBISS

A.1

COBISS3/Katalogimi

BAZAT BIBLIOGRAFIKE TË TË DHËNAVE
A.1.1

Indeksi bazë

Në indeksin bazë janë të indeksuara shumica e fushave dhe nënfushave. Te
nënfushat e koduara zakonisht indeksohen shpjegimet nga lista e kodeve (dhe
jo kodet).
Me indeksin bazë mund të kërkohet pa shënuar prapashtesën për kërkim ose me
parashtesën KW=. Për nënfushat, të cilat pasqyrojnë më së miri përmbajtjen e
dokumentit të indeksuar dhe për këtë arsye zakonisht përdoren më së shumti
për kërkim, janë krijuar prapashtesat për kërkim, përmes të cilave kërkimi
mund të kufizohet vetëm në nënfushat e caktuara.

A.1.1.1 Të dhënat bibliografike
Tabela A.1-1: Indeksi bazë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat bibliografike
Prapashtesa Kuptimi
/AB
Përmbledhje (abstrakt) ose fragment
/AU
Autor – person

1

Kërkimi
fjalë
fjalë

/CB

Autor – organizatë

fjalë

/CL
/CP

fjalë
fjalë

/GM
/NM
/NT

Seria
Vendi i mbledhjes/shtojca te emri i
insitucionit
Përcaktimi i përgjithshëm i materialit
Emri i prodhuesit
Shënime

/PM
/PP
/PU
/PY
/TI1

Vendi i prodhimit
Vendi i botimit
Botuesi
Viti i botimit
Titulli

fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë

/TO

Titulli i origjinalit

fjalë

fjalë
fjalë
fjalë

Nënfushat
330af
200f,700abcdf–702abcdf,
900abcdf–902abcdf, 903abcdf,
904abcdf
710abgh–712abgh, 910abgh–
912abgh, 916abgh
225adefhiv
710ce–712 ce, 910ce–912ce,
916ce
200b, 539b
210gh
300a, 301a, 311a, 317a, 321ax,
323a–325a, 328adefg, 338abcdefg
210ef
210ab, 620abcd
210c
100cd, 210dh
200acdehi, 327a, 501ae, 503a,
510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae,
515a, 516ae-518ae, 520aehi,
530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a,
996h, 997h
500ahi

Nëse fraza hyrëse në nënfushën 996h apo 997h "ISBN "është e njëjtë, përmbajtja e nënfushës nuk indeksohet në
/TI dhe TI=, por ISBN-ja që pason këtë varg të shenjave indeksohet me BN=.
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A.1.1.2 Të dhënat për përmbajtjen (emërtimet lëndore,
klasifikimi)
Regjistrimet me emërtimet lëndore SGC mund t'i gjeni edhe nëse gjatë kërkimit
përdorni termat e papreferuar nga fushat 4XX dhe 7XX në regjistrimet e
njësuara SGC, të cilët nuk ndodhen në regjistrimet bibliografike.
Tabela A.1-2: Indeksi bazë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat për përmbajtjen
Prapashtesa
/PN
/CS
/FN
/TS
/TN
/GN
/CH
/FS
/DX
/DY
/DW
/DZ
/DU
/SU

Kuptimi
Emër vetjak si emërtim lëndor
Emër organizate si emërtim lëndor
Emër familje si emërtim lëndor
Titull si emërtim lëndor
Emër lënde si emërtim lëndor
Emër gjeografik si emërtim lëndor
Term kronologjik si emërtim lëndor
Emërtim forme si emërtim lëndor
Nënndarje lëndore
Nënndarje gjeografike
Nënndarje forme
Nënndarje kronologjike
Emërtime lëndore të pakontrolluara
Emërtime lëndore

Kërkimi
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë
fjalë

/GE
/GC2

Fjalë kyqe – NUK
Emërtimet lëndore SGC

fjalë
fjalë

A.1.2

Nënfushat
600abcdf, 960abcdf
601abc, 961abc
602af, 962af
605ahiklnq, 965 ahiklnq
606a, 966a
607a, 967a
608a, 968a
609a, 969a
600x–609x, 960x–969x
600y–609y, 960y–969y
600w–609w, 960w–969w
600z–609z, 960z–969z
610a
600–610, 960–969 (të gjitha
nënfushat)
627a
60X (të gjitha nënfushat)

Indekset shtesë

Indekset shtesë të bazës së të dhënave përfshijnë termat për kërkim nga fushat,
që ofrojnë të dhëna shtesë për dokumentin. Tek kërkimi me indekset shtesë
duhet të vendosni parashtesën dyshkronjëshe, e cila tregon fushën, dhe
barazimin. Edhe në indekset shtesë fushat mund të jenë të indeksuara me fjalë,
me frazë ose me fjalë dhe me frazë.
Tek kërkimi me disa parashtesa nuk është e domosdoshme t'i shënoni fjalët, të
cilat janë të shoqëruara me shenjat NSB/NSE (shih shenjën NSB/NSE në
tabelat e mëposhtme).

A.1.2.1 Të dhënat për regjistrimin
Tabela A.1-3: Indekset shtesë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat për regjistrimin
Parashtesa
CR=
Shtojca A.1-2

Kuptimi
Krijuesi i regjistrimit/Regjistrim i

Kërkimi
frazë

Nënfushat
---
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CY=
DM=3
DR=4
ID=
LN=
RE=

COBISS3/Katalogimi
shkarkuar nga COBISS.Net
Regjistrim i shkarkuar nga COBIB-i
Data e krijimit/shkarkimit nga
COBIB-i ose nga COBISS.Net
Data e përditësimit të fundit
Numri identifikues i regjistrimit
Numri lokal
Redaktori i fundit i regjistrimit

frazë
frazë

-----

frazë
frazë
frazë
frazë

---------

Me prapashtesën /GC kërkimin e kufizoni vetëm në ato fusha 60X, të cilat në nënfushën 2 kanë kodin "SGC".
Te krijimi i regjistrimit të ri indeksohet data e krijimit të regjistrimit. Te shkarkimi i regjistrimit nga COBIB-i ose
nga rrjeti COBISS.Net në bazën lokale të të dhënave indeksohet data e shkarkimit të regjistrimit. Data indeksohet
në formën vvvvmmdd.
4
Data indeksohet në formën vvvvmmdd.
2
3

A.1.2.2 Të dhënat bibliografike
Tabela A.1-4: Indekset shtesë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat bibliografike
Parashtesa
AU=5

Kuptimi
Autor – person

Kërkimi
frazë

CB=

Autor – organizatë

CL=

Seri

CP=

IS=
NM=

Vendi i mbledhjes/shtesa te emri i
organizatës
Përcaktimi i përgjithshëm i materialit
Autor – emërtim i njësuar për emër
vetjak
Numri i vëllimit
Emri i prodhuesit

frazë,
NSB/NSE
frazë,
NSB/NSE
frazë,
NSB/NSE
frazë
frazë

PM=

Vendi i prodhimit

PP=6
PU=

Vendi i botimit
Botuesi

PY=7
P2=8
TI=9

Viti i botimit
Data e fundit e botimit
Titulli

TO=

Titulli origjinal

SO=10

Titulli i burimit

GM=
HE=4

fjalë
frazë,
NSB/NSE
frazë,
NSB/NSE
frazë
frazë,
NSB/NSE
frazë
frazë
frazë,
NSB/NSE
frazë,
NSB/NSE
frazë
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Nënfushat
700abcdf–702abcdf, 900abcdf–
902abcdf, 903abcdf, 904abcdf
710ab–712ab, 910ab–912ab,
916ab
225adefhiv
710ce–712ce, 910ce–912ce,
916ce
200b, 539b
700abcdf–702abcdf, 904abcdf
215h
210g
210e
210a, 620abcd
210c
100cd
100d
200acdehi, 501a, 503a, 510ai,
512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae518ae, 520aehi, 530a, 531ab,
532a, 540a, 541a, 996h, 997h
500ahi
200ai
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Nënfushat a, b, c, d dhe f të fushës së veçantë indeksohen si një frazë në formën "a, b d, c, f". Për këtë arsye
rekomandohet, që te kërkimi me AU= ose HE= termi për kërkim të shkurtohet me shenjën "*".
6
Nënfushat në fushën 620 indeksohen si fraza, kështu që nënfushës d i shtohen nënfushat a, b dhe c. Shenja e
pikësimit midis nënfushave është "/".
7
Nëse kodi në 100b është i njëjtë "b" ose "j" indeksohet vetëm viti në 100c. Nëse kodi në 100b është i njëjtë "f",
"g" ose "l" indeksohen të gjitha vitet brenda periudhës të cilën e përcakton viti në 100c dhe viti në 100d. Nëse
100d = "9999" indeksohet vetëm viti në 100c.
8
Me P2= indeksohet nënfusha 100d, nëse në nënfushën 100b është i shënuar kodi "b".
9
Nënfushat 531ab indeksohen si një frazë në formën "a b". Në lidhje me nënfushën e indeksuar 996/997h shih
shënimin 1.
10
Nënfushat 200ai në regjistrimet për botimet në seri indeksohen si një frazë në formën "a. i". Për këtë arsye është e
rekomandueshme që te kërkimi me SO= termi për kërkim të shkurtohet me shenjën "*".
5

A.1.2.3 Të dhënat identifikuese
Tabela A.1-5: Indekset shtesë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat identifikuese
Parashtesa
AR=

Kuptimi
Numri i regjistrimit të njësuar

Kërkimi
frazë

BI=11

Shenjat e regjistrimit

BN=12
CD=
CX=
HI=13
NB=14
NP=15

ISBN
CODEN
ISSN e serisë
Hierarkia
Numri i bibliografisë kombëtare
Shenja të tjera identifikimi

OI=
OR=
SC=
SF=
SN=
SP=
SL=

Numri i kopjes së detyruar
Numri i regjistrimit zëvendësues
ISSN e anuluar
ISSN e paverifikuar
ISSN – artikull
ISSN
ISSN-L

fjalë dhe
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
fjalë dhe
frazë
frazë
fjalë
frazë
frazë
frazë
Frazë
frazë

Nënfushat
6003–6093, 7003–7023, 7103–
7123
830a, 992bx, 993 (të gjitha
nënfushat)
010az, 996h, 997h
040a
225x
4611–4641
020ab
001e, 012a, 013az16, 016az,
017az, 022a, 071a, 856g
021b
001x
011myz
011f
011as
011ec
011l

Nënfushat 830a dhe 992b indeksohen me fjalë, ndërsa nënfusha 992x me frazë.
Përmbajtja indeksohet pa viza ndarëse. Nëse në nënfushën 010a është vendosur një numër me dhjetë shifra
(dhjetë shifra pa vizat ndarëse) në mënyrë automatike prodhohet një numër korrespondues me 13 shifra dhe
shtohet në indeks. Nëse pesë shenjat e para në nënfushën 996h ose 997h janë "ISBN" e njëjtë, numri pas shenjës
ISBN indeksohet me BN=; nënfushat 996h ose 997h indeksohen me /TI dhe TI=.
13
Me HI= kërkoni regjistrimet nën nivelin më të lartë (regjistrimet vartëse). Pas HI= duhet të shënoni numrin
identifikues të regjistrimit në nivelin më të lartë (regjistrimi kryesor).
14
Përmbajtja e nënfushave 020a dhe 020b, të cilat ndahen me një hapësirë, indeksohet si një frazë. Nënfusha b
indeksohet gjithashtu në mënyrë të pavarur.
15
Nënfushat 001e, 013az, 016az, 017az, 022a dhe 856g indeksohen me frazë, nënfusha 012a me fjalë, ndërkaq 071a
me fjalë dhe me frazë.
11
12
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Përmbajtja e fushës 013a indeksohet si me viza ndarëse ashtu dhe pa ato. Nëse një numër me dhjetë shifra (dhjetë
shifra pa viza ndarëse) është vendosur në nënfushën 013a, ai në mënyrë automatike shndërrohet në numër me 13
shifra dhe shtohet te indeksi.

A.1.2.4 Të dhënat për përmbajtjen (emërtimet lëndore,
klasifikimi)
Regjistrimet me emërtimet lëndore SGC mund t'i gjeni edhe nëse gjatë kërkimit
përdorni termat e papreferuar nga fushat 4XX dhe 7XX në regjistrimet e
njësuara SGC, të cilët nuk ndodhen në regjistrimet bibliografike.
Tabela A.1-6: Indekset shtesë në bazën bibliografike të të dhënave – të dhënat për përmbajtjen
Parashtesa
PN=17
CS=
FN=
TS=
TN=
GN=
CH=
FS=
DX=
DY=
DW=
DZ=
DU=
SU=
DE=18

Kuptimi
Emër vetjak si emërtim lëndor
Emër organizate si emërtim lëndor
Emër familje si emërtim lëndor
Titull si emërtim lëndor
Emër tematik si emërtim lëndor
Emër gjeografik si emërtim lëndor
Term kronologjik si emërtim lëndor
Emërtim forme si emërtim lëndor
Nënndarje lëndore
Nënndarje gjeografike
Nënndarje forme
Nënndarje kronologjike
Emërtime lëndore të pakontrolluara
Emërtime lëndore
Emërtime lëndore (të kontrolluara)

Kërkimi
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë

GE=
DC=19
OC=20
GC=21

Fjalë kyçe
KDU
Numra të tjerë klasifikimi
Emërtimet lëndore SGC

frazë
frazë
frazë
frazë

Nënfushat
600abcdf, 960abcdf
601ab, 961ab
602a, 962a
605ai, 965ai
606a, 966a
607a, 967a
608a, 968a
609a, 969a
600x–609x, 960x–969x
600y–609y, 960y–969y
600w–609w, 960w–969w
600z–609z, 960z–969z
610az
600–610, 960–969 (të gjitha
nënfushat)
600–609, 960–969 (të gjitha
nënfushat)
627a
675au
686a2
60X (të gjitha nënfushat)

Sa i përket indeksimit të fushave 600 dhe 960 shih shënimin 3.
Me parashtesën DE= nuk kërkohet në indeksin e pavarur shtesë, mirëpo në indekset PN=, CS=, FN=, TS=, TN=,
GN=, CH=, FS=, DX=, DY=, DW=, DZ=. Funksioni pasqyra e termave është i pamundur.
19
Përmbajtja e nënfushës 675a indeksohet si një frazë dhe sipas nënfrazave. Shenjat që ndajnë nënfrazat janë:
hapësira, dy pikat, plusi dhe thonjëzat. Të njëjtat rregulla vlejnë edhe për nënfushën 675u.
20
Fjala e parë e nënfushës 6862 dhe përmbajtja e fushës 686a indeksohen si një frazë, e shtuar është vetëm
hapësira. Nëse nënfusha 6862 nuk ndodhet, indeksohet vetëm përmbajtja e nënfushës 686a, para së cilës është
"--- " dhe hapësira.
21
Me GC= indeksohen vetëm ato fusha 60X, të cilat në nënfushën 2 përmbajnë kodin "SGC". Nënfushat e fushës së
veçantë indeksohen si një frazë dhe në të njëjtën renditje siç shfaqen në bazë. Për këtë arsye rekomandohet që
gjatë kërkimit të shkurtohet termi për kërkim duke përdorur simbolin "*".
17
18
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A.1.2.5 Të dhënat e koduara
Tabela A.1-7: Indekset shtesë në bazën bibliografike të të dhënave – të dhënat e koduara
Parashtesa
AC=22
AS=
CC=
CO=
DT=
FC=
FQ=
FR=23

Kuptimi
Kodi për llojin e autorësisë
Kodi i kërkuesit shkencor
Kodi i përmbajtjes
Shteti/rajoni i botimit
Niveli bibliografik
Kodi i institucionit/organizatës
Periodiciteti i daljes
Forma fizike

Kërkimi
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë

GP=
IC=
LA=
LC=
LO=
MC=
RS=24
RT=25
SS=
TA=
TD=
TY=
UC=
UG=
US=
EA=26

Kodi për botimet zyrtare
Kodi i ilustrimeve
Gjuha
Kodi i letërsisë
Gjuha e veprës origjinale
Mikroforma – kodet
Statusi i regjistrimit
Lloji i regjistrimit
Statusi i burimit në vazhdim
Kodi i përdoruesve të planifikuar
Tipologjia e dokumenteve/veprave
Lloji i burimit në vazhdim
Qasja në KDU
Grupi KDU
Statistika KDU
Qasja elektronike

frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë

22

Nënfushat
7004–7024, 7104–7124, 9104–9124
7007–7027
105bc, 140d
102ab
001c
7008–7028, 7108–7128
110b
001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b,
126a, 128a, 135ab
100f
105a, 140a
101a
105fg, 140ef
101c
130a
001a, 998e
001b
100b
100e
001t
110a
675c
675b
675s
0172, 856u

Në vend të operatorit Boolean AND, parashtesat e kërkimit AU=, AC=, FC= dhe AS= mund t’i lidhni edhe me
operatorin (W). Në këtë rast, parashtesat për kërkim duhet t’i shënoni në renditjen e përshkruar më parë. Nëse
njërën nga parashtesat AC= ose FC= nuk e përdorni, atëherë e përdorni operatorin (2W). Rezultatet e këtij
kërkimi janë vetëm regjistrimet, në të cilat të dhënat e kërkuara janë në të njëjtën fushë 7XX.
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
AU=Tufa, Agron* (W) AC=730
Kërkohen regjistrimet ku autori Agron Tufa është shënuar si përkthyes.
AU=Tufa, Agron* (W) AC=991 (W) FC=3-2*
Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa është shënuar si këshillues (mentor) në një prej fakulteteve të
Universitetit në Maribor.
AU=Tufa, Agron* (2W) FC=3-2*
Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa është shënuar si autor në njërin prej fakulteteve të
Universitetit të Tiranës.
AC=991 (2W) AS=00212
Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa (kodi i studiuesit 00212) është shënuar si këshillues (mentor).
Operatori DHE (AND) shpesh nuk është mjaftueshëm i saktë në këtë lloj kërkimi.
Shembull i pyetjes për kërkim:
AU=Tufa, Agron* AND AC=730
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Do të gjeni vepra, autor i të cilave është Agron Tufa dhe libra të autorëve të tjerë, të cilat i ka
përkthyer Tufa.
23
FR= (formë) përfshin kodin për llojin e regjistrimit (001b) dhe kodin që tregon llojin e veçantë të materialeve jolibra:
- Nënfusha 115g (Forma fizike – Projeksion pamor, film): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodet “g”
(kod për materiale projektimi, filma dhe video në 001b) dhe “a” (kodi për film në 115a) ose “b” (kodi për
materiale projektimi në 115a).
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
FR=gac
Kërkimi për filma në kaseta.
FR=ga*
Kërkimi për filma.
- Nënfusha 115k (forma e daljes – videoregjistrim): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodet “g” (kodi për
materiale projektimi, filma dhe video në 001b) dhe c (kodi për videoregjistrime në 115a).
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
FR=gcc
Kërkimi për videoregjistrime në videokasetë.
FR=gc*
Kërkimi për videoregjistrime.
- Nënfusha 116a (grafika – përcaktimi specifik i materialit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “k”
(kodi për materialin grafik në 001b).
Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=ke
Kërkimi për fotonegativ (kodi e).
- Nënfusha 116g (grafika – përcaktimi funksional): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “k” (kodi për
material grafik në 001b).
Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=kae
Kërkimi për kartolina (kodi ae).
- Nënfusha 117a (materiale tredimensionale artefakte dhe reale – përcaktimi specifik i materialit): përmbajtja e
nënfushës paraprihet nga kodi “r” (kodi për materiale tredimensionale dhe reale në 001b).
Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=raq
Kërkimi për lodra (kodi aq).
- Nënfusha 124b (materiale hartografike – forma e njësisë hartografike): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga
kodi “e” (kodi për materiale hartografike të shtypura në 001b).
Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=ed
Kërkimi për harta (kodi d).
- Nënfusha 126a (regjistrime zanore – forma e daljes): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “i” (kodi
për regjistrime zanore – ekzekutim jo-muzikor në 001b) ose “j” (kodi për regjistrime zanore – ekzekutim
muzikor në 001b).
Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=ja
Kërkimi për ekzekutime muzikore në disqe (kodi “a”).
- Nënfusha 128a (forma e kompozimit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi i nënfushave 001b, “c”
(partitura muzikore të shtypura), “d” (partitura muzikore në dorëshkrim) ose “j” (regjistrime zanore –
ekzekutim muzikor).
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
FR=cmr
Kërkimi për marshe – partitura muzikore të shtypura.
FR=jmr
Kërkimi për marshe – regjistrime zanore.
- Nënfusha 135a (burimet elektronike – lloji): para përmbajtjes së nënfushave janë kodi "l" (burimet
elektronike) nga nënfusha 001b dhe shkronja "t" (lloji).
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Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=ltd
Kërkimi i burimeve elektronike me tekst.
- Nënfusha 135b (burime elektronike) përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “l” i nënfushës 001b.
Shembull i pyetjes për kërkim:
FR=li
Kërkimi për burime elektronike online.
24
Me RS= indeksohet nënfusha 001a, nëse është shënuar kodi “i”, “p”, “r” ose “d”.
Shembull i pyetjes për kërkim:
RS=p
Kërkimi për regjistrime CIP (Katalogimi në botim).
Nënfusha 998e (treguesi i pasurimit) gjithashtu indeksohet me RS=. Parashtesa SI=, RS= dhe AM= mund të
lidhen me operatorin (W). Në këtë rast parashtesat duhet të shfaqen siç tregohet më sipër. Nëse parashtesa RS=
mungon, atëherë përdoret operatori (2W). Rezultatet e këtij kërkimi janë regjistrimet, në të cilat të dhënat për
kërkim janë në të njëjtë fushë 998. Kjo është me interes të veçantë për institucionin, i cili raporton tek
institucionet e tjera.
Shembull i pyetjes për kërkim:
RS=o
Kërkimi për seriale të porositura. Identifikuesi i institucionit nuk është i rëndësishëm kur kërkohet
në bazat lokale të të dhënave të institucioneve, të cilat raportojnë tek institucionet e tjera.
SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a
Kërkimi për seriale aktualisht të porositura që janë blerë nga Biblioteka Mjekësore Qendrore
(BMQ) (Central Medical Library (CMK) (numri i institucionit 50003). Komanda është logjike
vetëm në bazën lokale të të dhënave të BMQ.
SI=50202 (W) RS=93
Kërkimi i deziderateve për vitin 1993 në institucionin me numër 50202. Komanda është logjike
vetëm në bazën lokale të të dhënave të institucionit që raporton tek institucioni tjetër.
SI=50001 (2W) AM=a
Kërkimi për serialet e blera nga NUK (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare kodi i institucionit
50001).
25
Me RT= indeksohet nënfusha 001b.
Shembull i pyetjes për kërkim:
RT=c
Kërkimi për partitura muzikore të shtypura.
Duke përdorur prapashtesën /BMA kërkimi mund të kufizohet në regjistrimet, të cilat në nënfushën 001b kanë
kodin a dhe mungon nënfusha 130a.
Ka dhe një kundërveprim /NBM që mund të kufizojë kërkimin vetëm tek materialet jo-libra.
Shembulli i pyetjes për kërkim:
AU=Ballata, Zeqirja*/BMA
26
Me pyetjen për kërkim EA=1 kërkimi kufizohet në regjistrimet për burimet që kanë vetëm qasje elektronike
(ekziston nënfusha 0172 me vlerën "doi" ose ekziston nënfusha 856u me vlerën e treguesit tjetër 0 – Burim
elektronik ose 1 – Version elektronik).

A.1.2.6 Të dhënat për koleksionet
Tabela A.1-8: Të dhënat shtesë për bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat për gjendjen e
koleksioneve
Parashtesa
AM=27
CN=
DA=
DS=28
Shtojca A.1-8

Kuptimi
Mënyra e pasurimit
Numri për huazim
Data e inventarizimit
Pranuesi

Kërkimi
frazë
frazë
frazë
frazë

Nënfushat
998v
9969, 9979
996o, 997o
9968, 9978
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FI=
IN=
IR=
LI=
ND=29
SD=
SG=30
SI=31
SR=
ST=
TM=32
DP=33
NH=

COBISS3/Katalogimi
Financieri
Numri i inventarit
Shënime të inventarit
Niveli i disponueshmërisë
Numri dhe data (i/e faturës...)
Data e statusit
Numri i vendit
Kodi i insitucionit
Furnizuesi
Statusi
Rivendosja e materialit
Sektorët
Regjistrimet pa të dhënat për
koleksionet

frazë
frazë
tekst
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
frazë
tekst

9964, 9974
996f, 997f
996r, 997r
996p, 997p
996xyz017, 997xyz017
996t, 997t
996d, 997d, 998d
998b
9962, 9972
996q, 997q
996e, 997e
996de, 997de
---

Për lidhjen e parashtesës AM= me parashtesat SI= dhe RS= shih shënimin 240.
Mund të kërkoni me elementin 3 – emri i institucionit ose me elementin 4 – data e dërgimit. Pas parashtesës DS=
shënoni emërtimin e elementit dhe pastaj termin për kërkim.
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
DS=3British Library*
DS=4199306*
29
Mund të kërkoni me elementet e fushave 996/997x (b – numri i porosisë, X – shënimi në porosi), 996/997y (g –
numri i fletë-dërgesës/listës, h – data e fletë-dërgesës/listës), 996/997z (j – numri i reklamimit,
k – data e reklamimit, Z – shënimi në reklamim), 996/9970 (S – numri i parafaturës, G – data e parafaturës, C –
çmimi i parafaturës), 996/9971 (m – numri i faturës, q – data e faturës) dhe 996/9977
(1 – numri i faturës, 2 – data e faturës). Pas parashtesës ND= shënoni emërtimin e elementit dhe pastaj termin
për kërkim.
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
ND=jREKLAMAC*
ND=k199309*
ND=mRp 101*
30
Kërkimi me vendndodhje:
- Kërkimi me vendndodhjen (siç është e shënuar në nënfushën 996/997d).
Shembull i pyetjes për kërkim:
SG=f2\n113780\s2002*
- Kërkimi me elementet e vendosjes sipas lëndës (i – vendndodhja në raft, u – UDK qasja e lirë, a – ABC dhe
të tjera – pjesa 1). Pas parashtesës SG= shënoni shenjën e elementit dhe pastaj termin për kërkim.
Shembuj:
SG=iST
SG=u681.3*
SG=aCANKAR, I.
- Kërkimi me elementet për vendosjen sipas numrave në vazhdim. Elementet n – numri në vazhdim, f – formati
dhe l – nënvendndodhja janë të lidhura së bashku në një frazë për kërkim, kështu që elementi n ndiqet nga
hapsira, pastaj elemnti f, presja dhe elementi l. Kur kërkoni me numrin në vazhdim ai duhet të ketë shtatë
shifra, për këtë arsye nëse numri ka më pak shifra shtoni zero në fillim. Shenjat e elementeve nuk shënohen.
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
SG=0123210*
SG=0034025 2*
SG=003425 3,A
- Kërkimi me numrin e vendit nga nënfusha 998d. Shënohet në formën e pastrukturuara, për këtë arsye kërkimi
është i mundur vetëm nëse shënoni komplet numrin e vendit. Pas parashtesës SG= shënoni shkronjën c dhe
më pas termin për kërkim.
Shembull i pyetjes për kërkim:
27
28
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SG=cTP Byte*
Për lidhjen e parashtesës SI= me parashtesat RS= dhe AM= shih shënimin 24.
32
Mund të kërkoni me elementin E – nënvendndodhja e rivendosjes ose me elementin D – data e rivendosjes së
materialit. Pas parashtesës TM= shënoni shenjën e elementit dhe pastaj termin për kërkim.
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
TM=EPo
TM=D199306*
33
Me DP= indeksohet numri pasues i nënvendndodhjes, që është i caktuar në listën lokale të kodeve.
Shembuj të pyetjeve për kërkim:
DP=08
Kërkimi i materialit, ku çdo kopje ka shenjën e nënvendndodhjes, që i përket departamentit 08.
31

A.1.3

Prapashtesat për kufizimin e kërkimit

Në tabelë është paraqitur lista e prapashtesave, me të cilat në mënyrë plotësuese
kufizohet kërkimi.
Tabela A.1-9: Prapashtesat për kufizimin e kërkimit në bazën bibliografike të të dhënave
Nënfushat
001c = "m"
001c = "s"
001c = "a"
001b = "a" dhe 130a nuk
ekziston

Prapashtesa
/MON
/SER
/ART
/BMA

Kuptimi
Monografitë
Serialet
Pjesët përbërëse (artikujt ...)
Materiale libra

/NOMON

Të gjitha materialet përveç
monografive
Të gjitha materialet përveç serialeve
Të gjitha materialet përveç pjesëve
përbërëse
Materialet jolibra
Viti i botimit
Shkrim latin
Shkrim cirilik

/NOSER
/NOART
/NBM
/viti
/LAT
/CIR
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100cd, 210dh
100l = "ba"
100l = "c*" ose 100l = "oc"
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