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5.2 PRIKAZ V FORMATU MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/B. 

Najprej so navedeni podatki o zapisu iz sistemskega polja, nato sledijo polja s 

podpolji in indikatorji. 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki (če obstajajo): 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

• datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala 

• datum zadnje spremembe in ime osebe, ki je zapis spremenila 

("Updated") 

• datum zadnjega prevzema iz COBIB-a in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("Copied") 

• datum prvega prevzema iz COBIB-a ("First Copied") 

• datum prenosa zapisa v COBIB ("SaveToHost") 

• datum potrditve tipologije in ime osebe, ki je tipologijo potrdila ("TD 

Confirmed") 

• datum zadnje avtomatske uskladitve bibliografskih zapisov z 

normativnima bazama podatkov CONOR in SGC ("SynToCon") 

• datum prevzema zapisa iz mreže COBISS.Net in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("COBISS.Net") 

• datum zadnjega vpisa podatkov o zalogi v segmentu COBISS3/Zaloga 

in ime osebe, ki je podatke vpisala ("COBISS3") 

• oznaka, da je bil zapis shranjen v segmentu COBISS2/Katalogizacija 

("KAT2") 

 

Primer: 

V pregledovalniku pregledujemo zapis z identifikacijsko številko zapisa 1168. 

Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu: 

ID=1168 LN=0000011525 M V4 06.11.2002 SIKRSL::METKA Updated: 

22.01.2008 IZUM::TANJA Copied: 22.01.2008 IZUM::TANJA First Copied: 

22.01.2008 SynToCon: 05.09.2005 KAT2 
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Pri izpisu zapisa so uporabljene naslednje barve: 

• rdeča za številke polj 

• črna za številčne vrednosti indikatorjev in vsebino v podpoljih 

• zelena za oznake podpolj 

• modra za oznake elementov 

• vijolična za vsebino, ki je vnesena v podpolje 996/997f – Številčna 

oznaka publikacije – inventarna številka 

 

Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi ali objekti, si jih lahko 

ogledamo v delu okna Povezave. 
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