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UVOD

COMARC/B, format strojno čitljivega zapisa za opis in izmenjavo bibliografskih podatkov v sistemu
COBISS, je zasnovan na formatu za bibliografske podatke UNIMARC, ki predstavlja mednarodni standard
in ga je do marca leta 2003 v okviru IFLE razvijal Universal Bibliographic Control and International
MARC Programme (UBCIM) s sedežem pri Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main. Marca leta 2003 je
bil program UBCIM zaključen, National Library of Portugal (NLP) pa je prevzela skrb za nadaljnji razvoj
formata UNIMARC.

Format za bibliografske podatke COMARC/B vključuje poleg standardnih polj/podpolj formata UNIMARC
še številne posebnosti strukture bibliografskih zapisov v sistemu COBISS.

Poleg formata COMARC/B se v okviru sistema COBISS uporabljata tudi format za podatke o stanju zaloge
COMARC/H in format za normativne podatke COMARC/A, ki sta opisana vsak v svojem priročniku.

Pri implementaciji formata UNIMARC v okviru sistema COBISS se je najprej uporabljal Priručnik za
UNIMARC (srbohrvaška priredba priročnika UNIMARC Manual, 1987), ki je bil preveden in prirejen leta
1989 v Narodni in univerzitetni knjižnici Zagreb in v istem letu preveden tudi v slovenščino (Priročnik za
UNIMARC) v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Z razvojem novih funkcij v sistemu COBISS je bilo treba format UNIMARC dopolnjevati z novimi
polji in podpolji, kar je privedlo do razvoja formata COMARC/B. Najprej so bila izdana navodila
Serijske publikacije kot sestavni del jugoslovanske bibliografsko-kataložne baze podatkov (Projektna
dokumentacija), Maribor, 18. december 1990.

Leta 1991 je sledila priprava formata COMARC/B za monografske publikacije, doktorske disertacije in
serijske publikacije ter kasneje še številne druge dopolnitve.

Leta 1994 je bila sprejeta odločitev o združitvi navodil za posamezne vrste gradiva v enoten format za
bibliografske podatke COMARC/B. Naknadno je bilo pridobljeno tudi soglasje Programa IFLA UBCIM
za uporabo delov prevoda druge izdaje UNIMARC Manual. Bibliographic Format (UBCIM Publications –
New Series, Vol. 14, 1994) pri oblikovanju priročnika za format COMARC/B.

Izpopolnjevanje priročnika COMARC/B Format za bibliografske podatke, ki bo vključeval vsa potrebna
navodila iz publikacije UNIMARC Manual in vse posebnosti v okviru sistema COBISS, bo potekalo
postopoma.

Polja/podpolja iz segmenta "Doktorske disertacije" so v celoti prenesena v enotno strukturo publikacije
COMARC/B, segment "Serijske publikacije" pa v enotno strukturo prenašamo postopno. Pri tem so
posebnosti posameznega bibliografskega nivoja in vrste gradiva pojasnjene pri posameznem polju/podpolju,
ob tem pa so vključena tudi ustrezna navodila iz publikacije UNIMARC Manual. Do zdaj so prenesena vsa
polja iz blokov 0XX, 1XX, 2XX, 3XX in 4XX, iz preostalih blokov pa je prenesenih nekaj posameznih polj.

Pri nadaljnjih dopolnitvah bodo v priročnik COMARC/B vključena samo polja/podpolja, ki se uporabljajo
v sistemih COBISS.
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Polja, podpolja, kode in indikatorji, ki jih ni v UNIMARC-u in smo jih uvedli samo v format COMARC,
označimo z enim znakom zvezdica "*", z dvema zvezdicama "**" pa ukinjena polja, podpolja, kode in
indikatorje.

Format COMARC/B je prilagojen sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, ki je opisana v priročniku
COBISS3/Katalogizacija.

Pri vnosu gradiva v okviru sistema vzajemne katalogizacije so nam v pomoč maske vnosa, ki zajemajo izbor
polj in podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu določenega bibliografskega nivoja. Druga polja se
lahko uporabljajo le, če so predvidena v vzorčnem direktoriju določene maske vnosa.

Obstajajo naslednje maske vnosa: M – monografske publikacije, K – kontinuirani viri, Z – zbirni zapisi, A
– članki in drugi sestavni deli ter N – neknjižno gradivo.

Polja so označena z nizom treh številk, podpolja pa s črko ali številko. Najmanjša enota informacije, ki jo
programski sistem prepoznava, je podpolje (pri iskanju, izpisovanju) oz. element podpolja pri formatu za
podatke o stanju zaloge COMARC/H.

Nekatera polja imajo določene vrednosti indikatorjev, ki običajno določajo način izpisovanja. Polja in
podpolja so v nekaterih primerih ponovljiva.

Seznam vseh polj in podpolj, ki se trenutno uporabljajo, je naveden v Dodatku A.

Ločil med polji in podpolji praviloma ni treba vnašati, ker se izpisujejo programsko. Pregled ločil, ki jih
predpisuje ISBD, je podan v Dodatku B.

V Dodatku C so opisani iskalni indeksi, ki jih lahko uporabljamo v sistemu vzajemne katalogizacije.

Monografski viri v več delih so opisani v Dodatku D.

Tabela najbolj pogostih matematičnih in drugih posebnih znakov v naslovih ter vnos in razrešitev le-teh v
polju 200 in drugih poljih je podana v Dodatku E.

Vse posebnosti, ki so povezane z vodenjem bibliografij v okviru sistema COBISS od marca 1996 dalje, so
opisane v Dodatku F.1–F.8.

Dodatek G vsebuje šifrant vrstilcev UDK, ki so namenjeni enotnemu iskanju v sistemu (podpolje 675c).

Kode za vrste avtorstva z definicijami so podane v Dodatku H.

V Dodatku I so navodila za zbirno obdelavo gradiva. Opisan je način vnosa podatkov v posamezna polja
zbirnih zapisov, dodani pa so tudi primeri posameznih polj ter celotnih zapisov.

V priročniku sta pri posameznih poljih dve vrsti primerov. Primeri, ki niso posebej označeni, so vzeti iz
priročnika UNIMARC Manual. Bibliographic Format. Narejeni so po različnih katalogizacijskih pravilih in
v različnih jezikih ter se ne ujemajo nujno z našo prakso. Z znakom "*" so označeni dodani slovenski primeri
in primeri iz drugih knjižnic, vključenih v omrežje COBISS.net. Slednji vsebujejo še oznako COBISS.net.

Pri razvoju formata COMARC/B so s svojimi predlogi in pripombami sodelovali oziroma sodelujejo
strokovnjaki iz različnih ustanov, za kar se jim posebej zahvaljujemo. Vseh predlogov v tej fazi še ni bilo
mogoče realizirati, zato se bodo posamezne rešitve izpopolnjevale tudi še v bodoče.

Prosimo vse, ki boste uporabljali ta priročnik, da nam sporočite svoje pripombe in predloge ter tako
prispevate k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev.

UVOD - 2 © IZUM, december 2020



COMARC/B 100

100  SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na zapise za katero koli vrsto gradiva.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
100 Splošni podatki o obdelavi nr

b Oznaka za leto izida nr
c Leto izida 1 nr
d Leto izida 2 nr
e Koda za namembnost nr
f Koda za uradno publikacijo nr
g Koda za modificirani zapis nr
h Jezik katalogizacije nr
i Koda za transliteracijo nr
l Pisava stvarnega naslova nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

100b  Oznaka za leto izida

Koda pojasnjuje vrsto datumov, vnesenih v podpolje c – Leto izida 1 in podpolje d – Leto izida
2. Vnašamo naslednje kode:

a kontinuirani vir, ki še izhaja
Podpolje c vsebuje začetno leto izhajanja, podpolje d pa "9999" (gl. primera 1, 17). Če začetno
leto izida ni natančno znano, na ustrezna mesta vpišemo "?" (gl. primer 2).

b kontinuirani vir, ki je prenehal izhajati
Podpolje c vsebuje začetno, podpolje d pa končno leto izhajanja (gl. primera 3, 18). Če začetno
ali končno leto ni natančno znano, na ustrezna mesta vpišemo "?".

c kontinuirani vir neznanega statusa
Ni znano, ali bo publikacija še izhajala ali ne. Kodo uporabljamo večinoma pri retrospektivnem
vnosu, kadar ni znano, ali je publikacija dokončno prenehala izhajati ali pa samo trenutno ne izhaja.
Podpolje c vsebuje začetno leto izhajanja, podpolje d pa "????" (gl. primera 4, 19). Če začetno leto
izida ni natančno znano, v podpolje c na ustrezna mesta vpišemo "?".

d publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
Publikacija v enem ali več zvezkih, izdanih hkrati ali z istim letom izida, tj. v enem koledarskem
letu.
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Podpolje c vsebuje leto izida, podpolja d pa ne vnašamo (gl. primera 5, 21), razen če je na
publikaciji natisnjena napačna letnica. V tem primeru ugotovimo pravo leto izida in v podpolje c
vpišemo ugotovljeno letnico, napačno pa vpišemo v podpolje d (gl. primer 22).
Kodo uporabimo tudi v primeru, ko poznamo le verjetno leto izida (gl. primer 5). Če poznamo le
obdobje, v katerem je delo izšlo, ne pa natančnega leta, uporabimo kodo "f".

e reprodukcija dokumenta
Enota je reprodukcija, tj. posebni odtis, faksimilirana ali ponovljena izdaja itd., vendar ne nova
izdaja. Če gre za reprodukcijo kontinuiranega vira ali če sta ali izvirnik ali reprodukcija izhajala
v obdobju več let, vnesemo začetno leto izida reprodukcije in izvirnika.
Podpolje c vsebuje leto izida reprodukcije, podpolje d pa leto izida izvirnika (gl. primer 7). Če leto
izida reprodukcije ali leto izida izvirnika ni natančno znano, na ustrezna mesta vpišemo "?".

f publikacija z negotovim letom izida
V podpolji c in d vnesemo ocenjeno obdobje: podpolje c vsebuje najzgodnejše, podpolje d pa
najkasnejše možno leto izida (gl. primera 8, 20).

g publikacija, ki izhaja več kot eno leto
Publikacija v več zvezkih, ki so izhajali (ali izhajajo) v obdobju več kot enega leta.
Podpolje c vsebuje začetno leto, podpolje d pa končno leto izhajanja (gl. primer 10). Če začetno ali
končno leto ni natančno znano, vpišemo na ustrezna mesta "?" (gl. primer 11). Če publikacija še
izhaja, vnesemo v podpolje d "9999", če je izšel šele prvi del (gl. primer 9), oz. leto izida trenutno
zadnjega dela.

h publikacija z letom izida in copyrighta
Leto izida se razlikuje od leta copyrighta, navedenega v publikaciji, ali pa je leto izida neznano.
Podpolje c vsebuje leto izida, podpolje d pa leto copyrighta (gl. primer 12). Če je znano samo leto
copyrighta, se to vnese v podpolje c in ne v d (gl. primer 13).

i publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
Uporablja se za filme in glasbo, kadar obstaja časovna razlika med nastankom/snemanjem enote
in njeno distribucijo.
Podpolje c vsebuje leto distribucije/izida, podpolje d pa leto nastanka (gl. primer 14).

j publikacija z natančnim datumom izida
Kodo uporabljamo, kadar je treba zabeležiti mesec (po možnosti tudi dan) izida publikacije.
Podpolje c vsebuje leto izida, podpolje d pa točen datum v obliki MMDD (mesec, dan) (gl. primera
15, 16).

l časovni razpon pri tvorjeni zbirki
Kodo uporabljamo v zbirnih zapisih.
Podpolje c vsebuje najzgodnejše leto gradiva v tvorjeni zbirki. Če najzgodnejše leto ni natančno
znano, vpišemo na ustrezna mesta "?".
Podpolje d vsebuje najkasnejše leto gradiva v tvorjeni zbirki. Če so enote v zbirki kreirane v
obdobju enega koledarskega leta, se ta datum vpiše v podpolje c in d. Če najkasnejše leto ni
natančno znano, vpišemo na ustrezna mesta "?".

Kode "a", "b" in "c" uporabljamo le v zapisih za kontinuirane vire, kodo "l" uporabljamo v zbirnih
zapisih, kode "d", "e", "f", "g", "h", "i" in "j" pa v vseh drugih zapisih, tudi v zapisih za končne
integrirne vire.
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100c  Leto izida 1

V podpolje vnesemo ustrezno letnico – glede na vsebino podpolja b.

Pri kontinuiranih virih je leto izida 1 enako kot prvo leto v podpolju 207a – Leto in oznaka zvezka,
lahko pa se razlikuje od leta v podpolju 210d – Leto izida, distribucije itd.

Pri sestavljenih letnicah (npr. 1980/81) v serijskih publikacijah vnesemo v to podpolje samo prvo
letnico.

100d  Leto izida 2

V podpolje vnesemo ustrezno letnico – glede na vsebino podpolja b.

100e  Koda za namembnost

Koda označuje vrsto bralcev, ki jim je publikacija namenjena.

a otroški, splošno
Kodo uporabimo namesto kod "b", "c", "d" ali "e", kadar teh kod ne uporabljamo ali niso primerne.

b predšolski, 0-5 let (C)
c šolski, 5-10 let (C)
d šolski, 9-14 let (P)
e mladinski, nad 14 let (M)
k odrasli, zahtevno (neleposlovje)
m odrasli, splošno (leposlovje)
u ni znano

100f  Koda za uradno publikacijo

Koda označuje, ali gre za zapis za uradno publikacijo, in vrsto upravnega organa, ki je publikacijo
izdal ali financiral (sem ne sodijo akademske ustanove).

a federacija/samostojna država
Samostojne države in ozemlja z določeno mero avtonomije, npr. z lastno zakonodajo.

b pokrajina, republika, zvezna država
Upravna enota pod ravnijo federacije ali države z določeno mero avtonomije in lastne zakonodaje,
vendar brez odgovornosti za zunanje zadeve, npr. kanadske province, nemške dežele, zvezne
države v ZDA itd.

c okrožje, okraj, departma
Upravna enota na srednjem nivoju, ponavadi brez lastne zakonodaje, npr. departmaji v Franciji,
grofije v Združenem kraljestvu (gl. primer 1).

d mesto, občina itd.
Upravna enota z najmanjšo pristojnostjo, npr. mesto, kraj ali vas.
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e organ s pristojnostmi na lokalni ravni na več kot enem območju
Katera koli upravna enota pod ravnijo federacije ali države, ki vključuje več pristojnosti, npr.
računalniški center, ki dela za več mestnih uprav, ali prometna ustanova, ki je odgovorna za več
občin.

f medvladna organizacija
Mednarodne organizacije in njihovi organi, tj. telesa, ki lahko sklepajo pogodbe s samostojnimi
državami, npr. Mednarodni denarni sklad ali Združeni narodi.

g vlada v izgnanstvu ali ilegali
Neuradna vlada, npr. francoska vlada v izgnanstvu v letih od 1941 do 1944.

h raven organa ni določena
Kodo uporabimo, kadar gre za uradno publikacijo, vendar ne moremo določiti vrste organa.

y ni uradna publikacija
z druga vrsta upravnega organa

Kodo uporabimo, kadar gre za uradno publikacijo, vendar nobena od kod "a" do "g" ne ustreza
vrsti organa.

100g  Koda za modificirani zapis

Kodo vnašamo samo, če nabor znakov, ki je v sistemu na voljo, ne zadostuje za prepis podatkov z
enote (gl. primer 21). Zaradi omejitev nabora znakov za računalniško obdelavo je treba posebne
pisave (npr. grško pisavo) ali posebne matematične formule transliterirati oz. transkribirati. V tem
primeru je zapis modificiran.

Zapis pa ni modificiran, če naslovne strani ne moremo transkribirati, ker vsebuje simbole ali slike,
ki jih ne bi našli v nobenem naboru znakov.

0 nemodificiran zapis
1 modificiran zapis

100h  Jezik katalogizacije

Koda se dodeljuje programsko in označuje jezik, ki ga uporablja knjižnica pri katalogiziranju (gl.
primere 1, 3, 21). Podatek je obvezen.

100i  Koda za transliteracijo

Koda v tem podpolju označuje vrsto uporabljene transliteracije.

a transliteracija ISO
b druge transliteracije

Koda se uporablja za transliteracijo po PPIAK, vključno s transliteracijo za cirilico. Kodo
uporabimo le, če ima knjižnica celotne izpise samo v latinici.

b1 transliteracija COBISS za cirilico**
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Ko programska oprema še ni podpirala vnosa v cirilici, se je koda uporabljala v zapisih, ki so
bili vpisani in shranjeni v celoti v latinici, hkrati pa prirejeni za prikaz v cirilici. Transliteracija
COBISS je podana v Dodatku C priročnika COBISS3/Katalogizacija.

b2 transliteracija COBISS za vse pisave**
Koda se pojavlja v starejših zapisih knjižnic, ki so uporabljale prikaz zapisov v cirilici, stari
cirilici in grški pisavi.

c več transliteracij
y ni transliteracije

100l  Pisava stvarnega naslova

Koda označuje pisavo stvarnega naslova. Nanaša se na pisavo na enoti in ne na nabor znakov
v zapisu.

ba latinica
ca cirilica - ni specificirana
cb cirilica - srbska*
cc cirilica - makedonska*
da japonska pisava - ni specificirana
db japonska pisava - kanji
dc japonska pisava - kana
ea kitajska pisava
fa arabska pisava
ga grška pisava
ha hebrejska pisava
ia tajska pisava
ja devanagari
ka korejska pisava
la tamilska pisava
oc cirilica – stara*
zz druge pisave

SORODNA POLJA

210d ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD., Leto izida, distribucije itd.
Leto izida vnesemo tudi v podpolje 210d.

PRIMERI

1.
100 ⊔⊔ ba c1959 d9999 em fc heng lba

(Serijska publikacija je začela izhajati leta 1959 in še vedno izhaja. Namenjena je
odraslim bralcem, in sicer gre za letno poročilo, ki ga izdaja Hampshire County
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Council. Zapis ni modificiran, jezik katalogizacije je angleščina, naslov je pisan v
latinici.)

2.
100 ⊔⊔ ba c192? d9999

(Serijska publikacija je začela izhajati med letoma 1922 in 1925 in še izhaja.)

3.
100 ⊔⊔ bb c1810 d1860 hfre lba

(Serijska publikacija je izhajala od leta 1810 do 1860. Zapis ni modificiran, jezik
katalogizacije je francoščina, naslov je v latinici.)

4.
100 ⊔⊔ bc c1980 d????

(Serijska publikacija je začela izhajati leta 1980, vendar pa številke ne prihajajo
več in založnika ne moremo izslediti.)

5.
100 ⊔⊔ bd c1750

(Enota je izšla ali verjetno izšla leta 1750. Leto v podpolju 210d je lahko vpisano
na različne načine: 1750 za leto, navedeno v publikaciji v predpisanem viru
podatkov, [1750] za leto, navedeno v publikaciji v nepredpisanem viru podatkov,
ali za ugotovljeno leto, [1750?] za verjetno leto izida.)

6.
100 ⊔⊔ bd c1972

(Monografska publikacija je izšla v treh zvezkih leta 1972.)

7.
100 ⊔⊔ be c1968 d1952

(Dokument, ki je prvič izšel leta 1952, je bil ponatisnjen leta 1968.)

8.
100 ⊔⊔ bf c1962 d1966

(Monografska publikacija nima leta izida, iz njene vsebine pa lahko razberemo, da
ni izšla pred letom 1962. Pridobljena je bila leta 1966. Predvidevamo, da je bila
izdana med letoma 1962 in 1966.)

9.
100 ⊔⊔ bg c1983 d9999

(Monografska publikacija naj bi izšla v petih zvezkih. Prvi je izšel 1983, ostali pa
bodo izšli kasneje. Zapis ni zaključen, ker podatki za ostale zvezke še niso znani.)

10.
100 ⊔⊔ bg c1975 d1976

(Monografska publikacija je bila izdana v treh zvezkih od leta 1975 do 1976.)

11.
100 ⊔⊔ bg c1962 d196?

(Monografska publikacija je začela izhajati leta 1962. Ne vemo natančno, kdaj je
izšel zadnji zvezek, verjetno pa leta 1968 ali 1969.)

12.
100 ⊔⊔ bh c1985 d1983
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(Publikacija je bila izdana leta 1985, letnica copyrighta je 1983.)

13.
100 ⊔⊔ bh c1972

(Znana je samo letnica copyrighta.)

14.
100 ⊔⊔ bi c1950 d1943

(Film je nastal leta 1943, predvajati pa so ga začeli šele leta 1950.)

15.
100 ⊔⊔ bj c1985 d0412

(Tehnično poročilo, izdano 12. aprila 1985.)

16.
100 ⊔⊔ bj c1985 d11??

(Poročilo, objavljeno novembra 1985. Dan izida ni znan ali pa ni pomemben.)

17. * COBISS.net
100 ⊔⊔ ba c1904 d9999
200 1⊔ aPolitika

(Živa serijska publikacija, ki je začela izhajati leta 1904.)

18. *
100 ⊔⊔ bb c1950 d1952
200 1⊔ aLjudska tehnika

(Serijska publikacija, ki je izhajala od leta 1950 do 1952.)

19. *
100 ⊔⊔ bc c1990 d????
200 1⊔ aEuromaske

(Serijska publikacija je začela izhajati leta 1990. Ne vemo, ali še izhaja.)

20. *
100 ⊔⊔ bf c1890 d1900
200 0⊔ aEarly Australian voyages fby John Pinkerton

(Monografska publikacija je izšla med letoma 1890 in 1900. Točno leto izida ni
znano.)

21. *
100 ⊔⊔ bd c2005 em g1 hslv ib lga
200 0⊔ aThoykydidoy Perikleoys epitaphios dThucydides' Pericles' funeral oration

dǂL'ǂoraison funèbre de Périclès fThucydide
(Gre za modificiran zapis, ker je publikacija pisana v grščini, v zapisu pa je
uporabljena transliteracija v latinico.)

22. *
100 ⊔⊔ bd c1991 d1919

(Na publikaciji je natisnjena napačna letnica. Delo je v resnici izšlo leta 1991, na
publikaciji pa je natisnjena letnica 1919.)
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200  NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI

Polje vsebuje naslov, dodatke k naslovu in navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na naslov, ter te podatke,
ponovljene v drugih jezikih (vzporedni naslovi, vzporedne navedbe odgovornosti itd.). Polje ustreza
območju naslova in navedbe odgovornosti v ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
200 Naslov in navedba odgovornosti nr

a Stvarni naslov r
b Splošna oznaka gradiva r
c Stvarni naslov dela naslednjega avtorja r
d Vzporedni stvarni naslov r
e Dodatek k naslovu r
f Prva navedba odgovornosti r
g Naslednja navedba odgovornosti r
h Oznaka podrejenega dela r
i Naslov podrejenega dela r
z Jezik vzporednega stvarnega naslova r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost indikatorja označuje pomembnost naslova.

Vrednost indikatorja postavimo na "1", če ni osebne ali korporativne značnice (gl. primere 16, 19, 22, 23,
27, 32). Če je vrednost indikatorja "0", mora biti v zapisu prisotno polje 700 ali 710. V sistemih, v katerih
izdelujejo kataložne listke, vrednost "1" določa tudi izdelavo dodatnega vpisa za naslov.

OPIS PODPOLJ

200a  Stvarni naslov

Glavni naslov enote. Vključuje alternativni naslov, ne vključuje pa dodatkov k naslovu (npr.
podnaslovov) in vzporednih naslovov. Če enota vsebuje več del istega avtorja in so naslovi teh
del navedeni na naslovni strani ali njenem nadomestilu, ponovimo podpolje a za vsak dodatni
naslov (gl. primere 5, 15, 17). Podpolje je obvezno v vsakem zapisu.
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200b  Splošna oznaka gradiva

Besedilo splošne oznake gradiva. Podpolje vsebuje izraz, ki na splošno pojasnjuje vrsto gradiva,
ki mu enota pripada, v jeziku in pisavi ustanove, ki pripravlja zapis. Priporočeni izrazi za splošno
oznako gradiva so navedeni v ISBD-jih za posamezne vrste gradiva (gl. primere 3, 9, 16, 17, 30,
31). Na izpisu je podatek v oglatem oklepaju.

200c  Stvarni naslov dela naslednjega avtorja

Naslov dela drugega avtorja, kadar enota vsebuje deli dveh avtorjev brez zbirnega naslova (gl.
primer 10). Podpolje c ponovimo za prvi naslov vsakega naslednjega avtorja. Dodatne naslove
drugega in naslednjih avtorjev vnesemo v podpolja a, ki sledijo ustreznemu podpolju c (gl. primer
21).

200d  Vzporedni stvarni naslov

Naslov v drugem jeziku in/ali pisavi, ki se nanaša na stvarni naslov v podpolju a ali c (gl. primere
4, 11, 12, 24, 30, 32). Ponovljivo za vsak dodatni vzporedni naslov (gl. primer 33).

200e  Dodatek k naslovu

Dodatek k naslovu v podpolju a, c ali d (gl. primere 1, 2, 16). Ponovljivo za vsak dodatek k
naslovu in za vzporedni dodatek k naslovu (gl. primere 8, 14, 20, 32).

V podpolje ne vnašamo variantnih naslovov, kot so npr. hrbtni, ovojni in drugi naslovi, ki se
pojavljajo zunaj glavnega vira podatkov.

200f  Prva navedba odgovornosti

Prva navedba odgovornosti, ki se nanaša na naslov v podpolju a, c ali d, na oznako ali naslov
podrejenega dela v podpolju h oz. i. Podpolje ponovimo za vsakim podpoljem a, c, d, h ali i, ki mu
pripada navedba odgovornosti (gl. primera 10, 21). Ponovljivo tudi za vsako vzporedno navedbo
odgovornosti (gl. primere 6, 20, 24).

200g  Naslednja navedba odgovornosti

Navedba odgovornosti, ki sledi prvi navedbi odgovornosti in se nanaša na isti naslov. Ponovljivo
za vsako naslednjo navedbo odgovornosti (gl. primere 1, 26, 28, 30, 32, 33) in za vsako vzporedno
naslednjo navedbo odgovornosti (gl. primer 12).
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200h  Oznaka podrejenega dela

Oznaka razdelka ali podrejenega dela pri enotah s skupnim in podrejenim naslovom (gl. primera
3, 26). Ponovljivo za vsak podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primer 9) in za vzporedno oznako
podrejenega dela. Za dodatna navodila gl. Dodatek D.

200i  Naslov podrejenega dela

Naslov razdelka ali podrejenega dela pri enotah s skupnim in podrejenim naslovom (gl. primere 3,
7, 26). Ponovljivo za vsak podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primere 9, 27, 28) in za vzporedni
podrejeni naslov. Za dodatna navodila gl. Dodatek D.

200z  Jezik vzporednega stvarnega naslova

Koda jezika vzporednega stvarnega naslova v podpolju d (gl. primera 4, 11). Če je podpolje d
ponovljeno, mora biti ponovljeno tudi podpolje z, in to tako, da si kode jezikov sledijo v enakem
zaporedju kot vzporedni naslovi. To podpolje je vedno zadnje v polju.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Podpolje z ni element ISBD.
Na izpisih se ločila med podpolji tvorijo avtomatsko, razen pri vzporednih podatkih v podpoljih 200e, f, g,
h in i. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJE IME ELEMENTA TOČKA ISBD(G) LOČILO
a Stvarni naslov 1.1 novo območje
a (ponovljeno) Stvarni naslov istega avtorja 1.6 ;
b Splošna oznaka gradiva 1.2 [ ]
c Stvarni naslov drugega avtorja 1.6 .
d Vzporedni naslov 1.3 =
e Dodatek k naslovu 1.4 :
f Prva navedba odgovornosti 1.5 /
g Naslednja navedba odgovornosti 1.5 ;
h Oznaka podrejenega dela 1.1.4 ISBD(S) .
i Naslov podrejenega dela 1.1.4 ISBD(S) , (če je za 200h, sicer .)

Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po
ISBD označujejo z enačajem. Enačaj mora biti vedno pred podatki, na katere se nanaša, torej na začetku
podpolja. Pri podpolju 200d se enačaj izpiše avtomatsko, pri drugih podpoljih z vzporednimi podatki pa
ga vnesemo sami.
1. Če so vsi podatki v predpisanem viru podatkov v več kot enem jeziku, najprej navedemo skupino

podatkov v enem jeziku (jezikovni blok) in nato v drugem.
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2. Če so v predpisanem viru podatkov navedeni le posamezni vzporedni podatki, ne delamo jezikovnih
blokov, temveč pripadajoča podpolja v različnih jezikih vnesemo skupaj eno za drugim (gl. primere 6,
12, 20, 24, 33).

Splošna oznaka gradiva

Splošna oznaka gradiva se vnaša v jeziku in pisavi ustanove, ki pripravlja zapis. Sezname splošnih oznak
gradiva najdemo v ustreznih ISBD-jih. Če ima enota zbirni stvarni naslov in obsega več sestavnih delov, ki
pripadajo različnim vrstam gradiva, izberemo oznako "Dva medija", "Več medijev" ali "Garnitura", s katero
označimo različnost gradiva.

Drugo

V polje 500 – Enotni naslov vnašamo dogovorjeno obliko naslova dela, ki je izšlo pod različnimi naslovi,
izdajami, prevodi itd. (gl. primera 18, 29).

Naslov, ki ga prevede katalogizator, se vnaša v polje 541 – Prevedeni naslov, ki ga doda katalogizator.

Če stvarni naslov vsebuje kratice, začetnice, številke ali znake, vnesemo izpisano obliko naslova v polje
532 – Izpisani naslov (gl. primer 25).

Naslov z matematičnimi in drugimi posebnimi znaki lahko dodatno vnesemo v polje 539 – Stvarni naslov
z ukazi LATEX* (gl. Dodatek E).

Za iskanje in za kazala v bibliografijah vgradimo podatke o delih preostalih avtorjev v polja 423 – Dodana,
prikrita in priključena dela (gl. primere 10, 21, 22, 23).

Kadar se naslov začne z določnim ali nedoločnim členom (ali drugo nerazvrščevalno besedo), obdamo člen,
vključno s presledkom za njim, z znakoma NSB/NSE "ǂ". Tako se člen ne bo upošteval pri razvrščanju in
iskanju (gl. primere 1, 13, 26).

Če naslov enote sestavljajo slovnično povezani naslovi posameznih del, vnesemo veznik v podpolje tistega
naslova, ki ga veznik uvaja (gl. primer 5).

Izpuščeni podatki se označujejo z "... [et al.]" oz. z ustreznim izrazom v nelatinični pisavi (gl. primer 19).

SORODNA POLJA

101 JEZIK ENOTE
Če se jezik stvarnega naslova v podpolju 200a razlikuje od jezika besedila, vnesemo jezik stvarnega
naslova v podpolje 101g. Jezik vzporednega naslova se vnaša v podpolje 200z.

423 DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA DELA
Uporabljamo za vnos podatkov o bibliografskih enotah, ki so izšle skupaj z opisovano bibliografsko
enoto.

5XX BLOK ZA SORODNE NASLOVE
Uporabljamo za naslove v drugih jezikih in za variantne naslove (npr. hrbtni naslov).

530 KLJUČNI NASLOV
Ključni naslov kontinuiranega vira.

7XX BLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI
Imena, ki se nanašajo na odgovornost, vnesemo v blok 7XX.
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PRIMERI

1.
200 0⊔ aǂThe ǂGreat Fear of 1789 erural panic in revolutionary France f[by] Georges

LeFebvre gtranslated from the French by Joan White gintroduction by George
Rudé
(Člen "The" se ne upošteva pri razvrščanju zapisov po stvarnem naslovu.)

Izpis po ISBD:

The Great Fear of 1789 : rural panic in revolutionary France / [by]
Georges LeFebvre ; translated from the French by Joan White ; introduction
by George Rudé

2.
200 1⊔ aWhat is modern mathematics? eǂa ǂguide to teachers in further education

fYorkshire and Humberside Council for Further Education
(Vprašaj "?" v stvarnem naslovu pri prepisu ohranimo.)

Izpis po ISBD:

What is modern mathematics? : a guide to teachers in further education /
Yorkshire and Humberside Council for Further Education

3.
200 1⊔ aBulletin signalétique hSection 9 iSciences de l'ingénieur bMicroform fCentre

national de la recherche scientifique
(V podpolju b je splošna oznaka gradiva v jeziku ustanove, ki je pripravila zapis.
Podatek vnesemo za podpoljema h in i.)

Izpis po ISBD:

Bulletin signalétique. Section 9, Sciences de l'ingénieur [Microform] /
Centre national de la recherche scientifique

4.
200 1⊔ aIndustrialsteam locomotives of Germany and Austria dDampfloks auf

Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich fcompiled by Brian Rumary
gGerman translations by M. Spellen zger

510 1⊔ aDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich zger
(Publikacija ima vzporedni naslov v nemščini. Katalogizacijska ustanova
potrebuje za vzporedni naslov dodatni vpis, zato je vzporedni naslov vpisan še v
polje 510.)

5.
200 0⊔ aFlash and filigree aand, The Magic Christian fby Terry Southern

(Publikacija vsebuje dve deli istega avtorja, vsako s svojim naslovom.)

6.
200 1⊔ aBibliographica belgica fCommission belge de bibliographie f= Belgische

Commissie voor bibliografie
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(Publikacija ima naslov v latinščini, navedba odgovornosti pa je v francoščini in
nizozemščini. Pred vzporedno navedbo odgovornosti v ponovljenem podpolju f
moramo vpisati enačaj in presledek "= ".)

7.
200 0⊔ aThree adventures of Asterix iAsterix in Switzerland ftext by Goscinny gdrawings

by Uderzo gtranslated by Anthea Bell and Derek Hockridge
(Zapis za enega od treh neoštevilčenih zvezkov s skupnim naslovom, vsak zvezek
ima še svoj naslov. Prva navedba odgovornost je v podpolju f, naslednje v
podpoljih g. Navedba odgovornosti lahko vsebuje več imen.)

8.
200 0⊔ aLife wish ereincarnation ereality of hoax fMaurice Rawlings

(Primer več dodatkov k naslovu.)

9.
200 1⊔ aBritish standard methods of analysis of fat and fatty oils hPart 1 iPhysical

methods hSection 1.12 iDetermination of the dilation of fats bPrinted text
(Standard z razdelki in podrazdelki, naveden v bibliografiji večvrstnih publikacij.)

10.
200 0⊔ aPour les valeurs bourgeoises fpar Georges Hourdin cContre les valeurs

bourgeoises fpar Gilbert Ganne
423 ⊔1 12000⊔ aContre les valeurs bourgeoises 1700⊔1 aGanne, bGilbert

(Publikacija vsebuje dve deli različnih avtorjev brez zbirnega naslova. Podpolje
f se ponovi za vsakim naslovom. Podatke o delu drugega avtorja vgradimo v
polje 423. Katalogizacijska ustanova potrebuje dodatni vpis, zato je vrednost
indikatorja "1".)

Izpis po ISBD:

Pour les valeurs bourgeoises / par Georges Hourdin. Contre les valeurs
bourgeoises / par Gilbert Ganne

11.
200 0⊔ aApplications of ecological (biophysical) land classification in Canadа

eproceedings of the second meeting dApplications de la classification écologique
(biophysicale) du territoire au Canada ecompte rendu de la deuxième réunion
fCanada Committee on Ecological (Biophysical) Land Classification, 4-7 April
1978, Victoria, British Columbia gcompiled and edited by C.D.A. Rubec zfre
(Naslov in dodatek k naslovu sta v angleščini in francoščini, navedbe
odgovornosti pa nimajo vzporedne oblike.)

12.
200 0⊔ aPrinting at Gregynog easpects of a great private press dArgraffu yng Ngregynog

eagweddau ar wasg breifat fawr fMichael Hutchins gtranslated by David Jenkyns
g= y cyfieithiad gan David Jenkyns zwel
(Prva navedba odgovornosti je enaka za oba jezika. Pred vzporedno navedbo
odgovornosti v ponovljenem podpolju g vpišemo enačaj in presledek "= ".)

13.
200 1⊔ aǂLe ǂwestern, nouvelle éd. cÉvolution et renouveau du western (1962-1968)
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(Publikacija nima zbirnega naslova in zato je navedba izdaje za enega od
naslovov v območju naslova in ne v območju izdaje. V zapisu je ta podatek na
neobičajnem mestu kot del stvarnega naslova.)

14. *
200 0⊔ aTeorija o skoraj vsem e(za skoraj vsakogar) eznanstveno in religiozno iskanje

dokončnih odgovorov fRobert Barry g[prevedel Davorin Flis]
(Zapis za publikacijo z dvema dodatkoma k naslovu. Prva navedba odgovornosti
je v podpolju f, naslednja navedba odgovornosti v podpolju g. Podatek o
prevajalcu ni naveden v predpisanem viru, zato je vpisan v oglatem oklepaju.)

15. *
200 0⊔ aGrivarjevi otroci aPastirci aPestrna fFrance Bevk g[spremna beseda in opombe

Martina Šircelj]
(Publikacija vsebuje tri dela istega avtorja, vsako delo s svojim naslovom.)

16. *
200 1⊔ aWorld ocean atlas 2001 bElektronski vir eobjectively analyzed fields and

statistics fprepared by the Ocean Climate Laboratory, National Oceanographic
Data Center geditor Sidney Levitus
(Zapis za atlas na CD-ROM-u. V podpolju b je splošna oznaka gradiva v jeziku
ustanove, ki je pripravila zapis.)

17. *
200 0⊔ aSedem miniatur za godala bZvočni posnetek aDruga suita za godala aRapsodija

za violino in orkester aOrglar ekantata fMarijan Lipovšek gKomorni zbor RTV
Slovenija
(Zapis za zvočni posnetek, ki vsebuje štiri dela istega avtorja.)

18. *
200 0⊔ aPsiček ob cesti fCzesław Miłosz g[prevedla Jana Unuk]
500 00 aPiesek przydrożny mslovenski jezik

(Zapis za prevedeno delo, izvirni naslov v poljščini vnesemo v polje 500. V
podpolje 500m vnesemo jezik glavnega stvarnega naslova iz 200a.)

19. *
200 1⊔ aVisokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp dHigh-mountain lakes in

the Eastern part of the Julian Alps furednik Anton Brancelj gprevajalci Marjeta
Humar ... [et al.] gavtorji fotografij Jure Andjelič ... [et al.]
(Zapis za anonimno publikacijo, vrednost indikatorja mora biti "1". Publikacija
ima vzporedni naslov v angleščini. Kadar imajo isto vrsto odgovornosti več kot
trije avtorji, navedemo le prvega in dodamo "... [et al.]".)

20. *
200 0⊔ aMagdalena efestivalski katalog e= festival catalogue fMednarodni festival

vizualnih komunikacij f= International Festival of Visual Communications
(Publikacija ima naslov v slovenščini ter dodatek k naslovu in navedbo
odgovornosti v slovenščini in angleščini. Podpolji e in f sta ponovljeni, pred
vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ".)

21. *
200 0⊔ aǂDie ǂPlaneten bZvočni posnetek fGustav Holst cUnheimliche Begegnung der

dritten Art aKrieg der Sterne fJohn Williams g[[in allen Werken] Frauenstimmen
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des Los Angeles Master Chorale gLos Angeles Philharmonic Orchestra ggeleitet
von Zubin Mehta]

423 ⊔0 12000⊔ aUnheimliche Begegnung der dritten Art aKrieg der Sterne 1700⊔1
aWilliams bJohn 4230
(Publikacija vsebuje tri dela dveh različnih avtorjev brez zbirnega naslova.
Podatke o delih drugega avtorja vgradimo v polje 423.)

22. *
200 1⊔ aKonvencija o začasnem uvozu f[odgovorni urednik Jože Žunič]
327 10 0Vsebuje tudi: aZakon o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu (MKZU)
423 ⊔0 12001⊔ aZakon o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu (MKZU) 15031⊔

aZakoni itd. 171001 aSlovenija
(Publikacija vsebuje tudi zakon, ki ni naveden na naslovni strani. Podatke
vnesemo v polje 327 in vgradimo v polje 423 zaradi iskanja.)

23. *
200 1⊔ aMlada dramatika f[urednik Dušan Šarotar]
327 10 0Vsebina na nasl. str.: aČrna kraljica / Miha Alujevič. Šotor v parku / Špela Stres.

Pikado / Martina Šiler
423 ⊔0 12000⊔ aČrna kraljica 1700⊔1 aAlujevič bMiha 4070
423 ⊔0 12000⊔ aŠotor v parku 1700⊔1 aStres bŠpela 4070
423 ⊔0 12000⊔ aPikado 1700⊔1 aŠiler bMartina 4070

(Zapis za publikacijo, ki vsebuje drame. Na naslovni strani so navedeni naslovi
posameznih del različnih avtorjev, ki jih zaradi obvezne opombe vnesemo v polje
327 in vgradimo v polja 423.)

24. *
200 0⊔ a5. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin d5th Slovenian Conference on Plant

Protection eizvlečki referatov e= abstract volume e6. marec - 8. marec 2001, Čatež
ob Savi, Slovenija f[urejanje Danica Dobrovoljc, Gregor Urek]
(Zapis za zbornik s posvetovanja. Naslov in prvi dodatek k naslovu sta tudi v
angleščini. Pred vzporednim dodatkom k naslovu vpišemo enačaj in presledek "=
".)

25. *
200 0⊔ aXXVIII. strokovni izobraževalni seminar ekonomistov, Bled, 12. in 13.

november 1999
532 11 aOsemindvajseti strokovni izobraževalni seminar ekonomistov, Bled, 12. in 13.

november 1999
(Zapis za zbornik s konference, kjer se naslov v podpolju a začne s številko.
Izpisano obliko vnesemo v polje 532.)

26. *
200 0⊔ aSrednjeveške freske v Sloveniji hǂKnj. ǂ1 iGorenjska e[z uvodno študijo] fJanez

Höfler gfotografije Marjan Smerke g[prevod v nemščino Slavko Šerc, prevod v
italijanščino Oskar Simčič, Vania Gransinigh]
(Zapis za publikacijo s skupnim in podrejenim naslovom. Vsak zvezek je oštevilčen
in ima svoj naslov. Izraz "Knj." se ne upošteva pri razvrščanju zapisov. Različne
naslednje navedbe odgovornosti vnesemo v ponovljena podpolja g.)

27. *
200 1⊔ aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iJezersko fzbrali in uredili Tone

Golnar, Davo in Drejc Karničar g[skice in] sheme Aleš Dolenc
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(Publikacija s skupnim in podrejenim naslovom v dveh nivojih (gl. tudi primer
28).)

28. *
200 0⊔ aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iKamniška Bistrica favtorja Tone

Golnar in Bojan Pollak gskice in sheme Tone Golnar g[fotografije Tone Golnar ...
et al.]
(Gl. primer 27.)

29. * COBISS.net
200 0⊔ aAlexis ili Traktat o uzaludnoj borbi fMarguerite Yourcenar gprevela Vojka

Smiljanić-Đikić
500 00 aAlexis ou Traité du vain combat mbosanski jezik

(Zapis za prevedeno delo z alternativnim naslovom. Izvirni naslov v francoščini
vnesemo v polje 500, v podpolje 500m pa vnesemo jezik glavnega stvarnega
naslova iz 200a.)

30. * COBISS.net
200 0⊔ aČovek koji je ukrao sunce bŠtampana muzikalija dL'homme qui a volé le soleil

fVojislav Vučković g[urednik Vlastimir Peričić gnotografija Stjepan Burgolić]
510 1⊔ aL'homme qui a volé le soleil mfrancuski jezik

(Zapis za tiskano partituro z vzporednim naslovom v francoščini. V podpolju b je
splošna oznaka gradiva v jeziku ustanove, ki je pripravila zapis. Knjižnični sistem
uporablja kataložne listke, zato je za dodatni vpis vzporedni naslov vpisan še v
polje 510.)

31. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7ba
200 0⊔ aZbornik radova bElektronski izvor fXXVIII naučno-stručni skup o održavanju

mašina i opreme, Beograd, 25-27.09.2003. g[obrada i dizajn Dejan Curović]
(Zapis za zbornik s konference na CD-ROM-u. V podpolju b je splošna oznaka
gradiva v jeziku in pisavi ustanove, ki je pripravila zapis.)

32. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7cb
200 1⊔ aБелгијска уметност XIX и XX века eиз збирке Народног музеја у Београду

dL'art Belge des XIX et XX siecles ede la collection du Musée national de
Belgrade f[уводни текст и каталог Татјана Бошњак gизбор графичких радова
и каталог Драгана Ковачевић gсарадници Јелена Дергенц, Петар Петровић
gпревод Marie-Paule Bertrand-Stanković gфотографије Небојша Борић]
(Pisava izpisa je cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na naslovni
strani je glavni stvarni naslov napisan v cirilici, vzporedni naslov v latinici.)

33. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7cc
200 0⊔ aПоезија dПоэзия dPoetry dPoesie fЈован Котески f=Jovan Koteski gизбор и

поговор Венко Андоновски g[препеви на англиски јазик Зоран Анчевски,
Драги Михајловски, Дејвид Бовен, на француски јазик Љиљана Узуновиќ, на
руски јазик Тања Урошевиќ gликовен уредник Кочо Фидановски]
(Pisava izpisa je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017.
Na naslovni strani sta glavni stvarni naslov in prvi vzporedni naslov napisana v
cirilici, preostali v latinici.)

© IZUM, december 2020 200 - 9





COMARC/B 205

205  IZDAJA

Polje vsebuje navedbo izdaje, ki se nanaša na enoto, dodatne navedbe izdaje ter navedbe odgovornosti, ki
se nanašajo na izdajo. Ustreza območju izdaje v ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
205 Izdaja nr

a Navedba izdaje nr
b Navedba ponatisa r
d Vzporedna navedba izdaje r
f Navedba odgovornosti za izdajo r
g Naslednja navedba odgovornosti r

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

205a  Navedba izdaje

Beseda, besedna zveza ali skupina znakov v obliki formalne navedbe, ki identificira enoto kot del
neke izdaje. Podpolje ni ponovljivo, zato dodatne navedbe izdaje vnesemo v podpolje b.

205b  Navedba ponatisa

Dodatna navedba izdaje, tj. navedba natisa ali ponatisa (gl. primere 5, 7, 8, 10, 13, 15, 19) ali
alternativna oznaka izdaje (gl. primera 6, 14). Ponovljivo za vzporedno (gl. primer 15) ali dodatno
navedbo ponatisa.

Podpolje ustreza dodatni navedbi izdaje v ISBD.

205d  Vzporedna navedba izdaje

Navedba izdaje v drugem jeziku in/ali pisavi kot navedba izdaje v podpolju a (gl. primere 9, 15,
20). Ponovljivo za vsako dodatno vzporedno navedbo.
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205f  Navedba odgovornosti za izdajo

Prva navedba odgovornosti, ki se nanaša na izdajo. Lahko se pojavi za podpolji a, b ali d (gl.
primere 7, 9, 14, 16, 18). Ponovljivo za vzporedne navedbe odgovornosti (gl. primer 9) in tiste
prve navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na dodatne navedbe izdaje.

205g  Naslednja navedba odgovornosti

Naslednja navedba odgovornosti, ki se nanaša na izdajo. Sledi podpolju f (gl. primer 7).
Ponovljivo za vzporedne in dodatne naslednje navedbe odgovornosti (gl. primer 16).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Povezava med podpolji in
elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJE IME ELEMENTA TOČKA ISBD(G) LOČILO
a Navedba izdaje 2.1 novo območje
b Dodatna navedba izdaje 2.4 ,
d Vzporedna navedba izdaje 2.2 =
f Navedba odgovornosti za izdajo 2.3, 2.5 /
g Naslednja navedba odgovornosti 2.3, 2.5 ;

Navedbe odgovornosti se vnašajo takoj za podatkom o izdaji ali ponatisu, na katerega se nanašajo. Če se
navedba odgovornosti nanaša na delo v celoti in ne le na posamezno izdajo ali ponatis, jo vnesemo v podpolje
200f ali g. V nekaterih primerih lahko ena navedba odgovornosti vsebuje več imen (gl. primera 8, 16).

Če na enoti ni navedbe izdaje in je le navedba natisa ali ponatisa, vnesemo slednjo v podpolje a (gl. primera
4, 12).

Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po
ISBD označujejo z enačajem. Pri podpolju 205d se enačaj izpiše avtomatsko (gl. primere 9, 15, 20).

SORODNA POLJA

200 NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
Polje vsebuje navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na delo kot celoto.

305 OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI**
Polje uporabljamo za vpis opomb o izdaji.

7XX BLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI
Imena, ki se nanašajo na izdajo, vnesemo v blok 7XX.
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PRIMERI

1.
205 ⊔⊔ a16th ed.

2.
205 ⊔⊔ aNew and revised ed.

3.
205 ⊔⊔ aLarge print ed.

4.
205 ⊔⊔ a2nd impression

(Na enoti ni navedbe izdaje, zato je navedba ponatisa v podpolju a.)

5.
205 ⊔⊔ a3rd ed. b2nd (corrected) impression

(Na enoti je navedeno "Third edition. Second (corrected) impression".)

6.
205 ⊔⊔ aEnglish full ed. b4th international ed.

(Angleška popolna izdaja UDK je označena tudi kot "Fourth international
edition". Alternativno oznako izdaje vnesemo v podpolje b.)

7.
205 ⊔⊔ a2nd ed. breissued fwith a foreword by Magnus Magnusson gextra notes by P.

Gardner
(Ponatis druge izdaje je izšel s predgovorom Magnusa Magnussona in dodatnimi
opombami P. Gardnerja.)

8.
205 ⊔⊔ a4th ed. frevised by H. G. Le Mesurier and E. McIntosh breprinted with

corrections
(Četrto izdajo sta predelala H. G. Le Mesurier in E. McIntosh. Ponatis je izšel s
popravki.)

9.
205 ⊔⊔ a2nd ed. fedited by Larry C. Lewis d2e éd. frédigé par Larry C. Lewis

(Enota z vzporedno navedbo izdaje in odgovornosti za izdajo.)

10. *
205 ⊔⊔ a3. izd. b2. ponatis

(Zapis za drugi ponatis tretje izdaje. Izraz za izdajo okrajšamo.)

11. *
205 ⊔⊔ aVerzija 3.0

(Zapis za elektronski vir. Tudi sorodni izrazi, npr. verzija, lahko izražajo podatke o
izdaji.)

12. *
205 ⊔⊔ a2. ponatis

(Kadar na enoti ni podatka o izdaji, podatek o ponatisu vnesemo v podpolje a.)
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13. *
205 ⊔⊔ aSlavnostna izd. ob stoletnici umetnikovega rojstva b1. natis

(Zapis za prvi natis slavnostne izdaje Dogodek v mestu Gogi. Navedbo izdaje
prepišemo z enote.)

14. *
205 ⊔⊔ aFaksimile bbibliofilska izd. furedila Marija Hernja Masten

(Alternativno oznako izdaje vnesemo v podpolje b. Na enoti je navedena tudi
odgovornost za izdajo.)

15. *
205 ⊔⊔ a3. prenovljena izd. b1. natis d3., átdolgozott kiad. b1. nyomás

(Enota z vzporedno navedbo izdaje in natisa v madžarščini.)

Izpis po ISBD:

3. prenovljena izd., 1. natis = 3., átdolgozott kiad., 1. nyomás

16. *
205 ⊔⊔ aNova, dopolnjena izd. f[uredil Stane Mažgon gprevod novih besedil Niki

Neubauer, Suzana Jeklic gizdelava abecednega kazala Boštjan Lovka gfotografije
na straneh o Sloveniji Peter Skoberne, Stane Klemenc, arhiv ZMK]
(Urednik dopolnjene izdaje je vpisan v podpolje f, naslednje navedbe odgovornosti
so v ponovljenih podpoljih g. Podatke, ki niso vzeti iz predpisanega vira,
navedemo v oglatem oklepaju.)

17. * COBISS.net
205 ⊔⊔ a3. ispravljeno i dopunjeno izd.

(Navedbo izdaje prepišemo z enote. Izraz za izdajo okrajšamo.)

18. * COBISS.net
205 ⊔⊔ aBosansko izd. fpriredio Mirko Pejanović

(Zapis za bosansko izdajo z navedbo odgovornosti za izdajo.)

19. * COBISS.net
205 ⊔⊔ a5. izd. b[1. ekavsko]

(Zapis za ekavsko različico pete izdaje. Podatek, ki ni vzet iz predpisanega vira,
navedemo v oglatem oklepaju. Izraz za izdajo okrajšamo.)

20. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7cb
205 ⊔⊔ a[2. допуњено изд. d2nd supplemented ed.]

(Podatek o izdaji je naveden v cirilici in latinici.)

Izpis po ISBD:

[2. допуњено изд. = 2nd supplemented ed.]
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210  ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD.

Polje vsebuje podatke o založništvu, distribuciji in izdelavi enote s pripadajočimi letnicami. Ustreza
območju založništva, distribucije itd. v ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
210 Založništvo, distribucija itd. nr

a Kraj izida, distribucije itd. r
b Naslov založnika, distributerja itd. r
c Ime založnika, distributerja itd. r
d Leto izida, distribucije itd. nr
e Kraj izdelave r
f Naslov izdelovalca r
g Ime izdelovalca r
h Leto izdelave r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Zaporedje podatkov o založništvu

⊔ Se ne uporablja / Najzgodnejši dostopni založnik
0 Vmesni založnik

1

1 Trenutni ali zadnji založnik
Vrsta distribucije

⊔ Ustvarjeno v več izvodih, običajno objavljeno ali
javno distribuirano

2

1 Ni objavljeno ali javno distribuirano

Prvi indikator označuje, ali so založnik, distributer itd., kraj in leto izida, zabeleženi v polju, prvi oz.
najzgodnejši, vmesni ali trenutni. Vrednosti "0" in "1" uporabljamo le pri kontinuiranih virih, pri preostalih
virih uporabljamo vrednost prazno.

Pri kontinuiranih virih ob prvi katalogizaciji uporabimo vrednost prazno. Podatka, ki mu določimo vrednost
prazno, ne spreminjamo, razen če je napačen ali so nam kasneje na voljo številke za zgodnejše obdobje za
kontinuiran vir z drugačnimi podatki o založništvu.

Ko se spremeni založnik ali kraj izida, lahko vnesemo dodatne podatke o založništvu v zvezi z
najzgodnejšim in vmesnim založnikom, pri čemer je vrednost prvega indikatorja "0".

Ko se spremeni založnik ali kraj izida, lahko vnesemo trenutne podatke o založništvu, pri čemer je vrednost
prvega indikatorja "1".

Vrednost "1" drugega indikatorja označuje neobjavljeno delo, npr. rokopis (gl. primere 15, 16, 17).
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OPIS PODPOLJ

210a  Kraj izida, distribucije itd.

Kraj izida ali distribucije v obliki, kot je naveden na enoti. Če je kraj manj znan ali je napisan
napačno ali v zastareli obliki, lahko v okroglem ali oglatem oklepaju dodamo pojasnilo, kot
predpisuje ISBD (gl. primere 2, 3, 24). Podpolje je ponovljivo za vsak dodaten kraj (gl. primere
5, 7, 25, 28, 39) ali za kraj izida v drugem jeziku (gl. primera 13, 26).

210b  Naslov založnika, distributerja itd.

Polni naslov založnika ali distributerja. Običajno ga navedemo, če založnik ni splošno znan (gl.
primera 4, 23). Okrogli oklepaj se na izpisih doda programsko.

210c  Ime založnika, distributerja itd.

Ime založnika ali distributerja, ki je lahko tudi v skrajšani, a še prepoznavni obliki (gl. primer
1). Za imenom distributerja lahko v oglatem oklepaju dodamo izraz "distributer" ali ustreznik v
drugem jeziku (gl. primera 5, 28).

210d  Leto izida, distribucije itd.

Leto izida ali približno leto izida (gl. primer 26) ali leto copyrighta (gl. primere 7, 34, 37) ali
leto izdelave (gl. primer 11). Vnesemo lahko začetno letnico (gl. primer 6) ali razpon letnic (gl.
primere 10, 32, 38).

210e  Kraj izdelave

Kraj izdelave enote, npr. kraj tiskanja publikacije (gl. primere 9, 28, 40). Če kraj ni dovolj znan
ali ni pravilno napisan, lahko v oglatem oklepaju dodamo pojasnilo, kot predpisuje ISBD.

210f  Naslov izdelovalca

Polni naslov izdelovalca. Običajno ga navedemo, če izdelovalec ni splošno znan (gl. primer 30).

210g  Ime izdelovalca

Ime izdelovalca (npr. tiskarja), ki je lahko tudi v skrajšani obliki (gl. primere 9, 26, 38, 41).
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210h  Leto izdelave

Leto izdelave enote, kadar dopolnjuje leto izida (gl. primera 12, 26).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Na izpisih se ločila med
podpolji tvorijo avtomatsko, razen pri podpoljih z vzporednimi podatki. Celotna navedba izdelave se izpiše
v okroglem oklepaju. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJE IME ELEMENTA TOČKA ISBD(G) LOČILO
a Kraj izida, distribucije itd. 4.1 novo območje
a (ponovljeno) Naslednji kraj 4.1 ;
c Ime založnika, distributerja itd. 4.2 :
d Leto izida, distribucije itd. 4.4 ,
e Kraj izdelave 4.5 (
e (ponovljeno) Naslednji kraj 4.5 ;
g Ime izdelovalca 4.6 :
h Leto izdelave 4.7 ,)

Ponovljivost polja

Polje je ponovljivo za kontinuirane vire, ki se s časom spreminjajo, zato da lahko v zapis vključimo podatke
o najzgodnejšem in trenutnem založniku, po želji pa tudi podatke o založniku v vmesnem obdobju (gl.
primere 18–22 in 43–47).

Ponovljiva polja 210 podajajo informacije o kasnejši dejavnosti različnih založnikov in/ali krajev izida v
navedenem časovnem obdobju.

Vsa imena krajev in založnikov, ki se pojavijo v prvi izdaji vira, je treba vnesti v prvo polje 210. Če
se sprememba nanaša le na enega založnika, je treba vsa imena krajev in založnikov vnesti v naslednje
ponovljeno polje 210 (gl. primer 18).

Datumi v prvem polju 210 označujejo celotno obdobje izhajanja nekega vira: leto začetka in konca izhajanja
(kot je to navedeno v podpoljih 100c in 100d), ne glede na spreminjanje založnika in/ali kraja izida. Podatek
o tem, kdaj je prvi založnik začel in prenehal izdajati vir, je treba vnesti v prvo ponovljeno polje 210, pri
čemer je vrednost prvega indikatorja "0".

Ponovljiva polja 210 navajamo le, če podatke poznamo. Če poznamo le imena založnikov, ne poznamo pa
različnih obdobij izhajanja, to zapišemo v opombi v polju 300. Kadar pa poznamo podatke le za nekatera
leta izhajanja oz. poznamo začetno ali končno leto izhajanja, obdobje približno omejimo (gl. primer 47).

Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po
ISBD označujejo z enačajem. Posamezen vzporedni podatek vnesemo v ustrezno ponovljeno podpolje, pred
podatkom pa vpišemo enačaj in presledek "= " (gl. primer 27). Pri skupinah vzporednih podatkov najprej
navedemo skupino podatkov v enem jeziku in/ali pisavi in nato v drugem (gl. primere 13, 26, 42).
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Vsebina podpolj

Če kraj in/ali ime založnika nista znana, vnesemo v podpolje a oz. c v oglatem oklepaju okrajšavo "S. l." (sine
loco) oz. "s. n." (sine nomine) (gl. primere 3, 9, 11, 29) ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi (gl. primer 40).

Kadar navajamo več založnikov, jih vnesemo v ponovljena podpolja c, pred vsakim založnikom pa vnesemo
ustrezen kraj izida v ponovljeno podpolje a (gl. primere 5, 12, 28, 39). Kadar naslednjih krajev ali založnikov
ne navedemo, izpuščanje označimo z "etc." (gl. primera 10, 37) ali ustreznim izrazom v nelatinični pisavi
v oglatem oklepaju (gl. primer 41).

Letnice

Podatek o letu izida je obvezen. Če leto izida ni znano, vnesemo v podpolje d leto copyrighta ali leto izdelave
z ustreznim pojasnilom (gl. primera 11, 37). Če nimamo nobenega od teh podatkov, navedemo v oglatem
oklepaju približno leto izida (gl. primer 26).

Če navedemo leto copyrighta dodatno k letu izida, vnesemo obe letnici v podpolje d, vmes pa je vejica
(gl. primer 34). Leto izdelave oz. tiskanja, ki ga navedemo dodatno k letu izida, vnesemo v podpolje h (gl.
primer 12). V podpolje d ali h lahko vnesemo razpon letnic (gl. primere 10, 32, 38).

Pri enotah v več zvezkih/delih, ki izhajajo več kot eno leto (v podpolju 100b je koda "g"), v podpolju d z
lomljenim oklepajem "<>" označimo, da je podatek začasen (gl. primer 32). Začasne podatke spreminjamo
ob izidu vsakega naslednjega zvezka/dela. Po izidu zadnjega zvezka/dela oklepaj zbrišemo. Navedba v
podpolju 210d se mora ujemati s podatki v podpolju 100c – Leto izida 1 oz. 100d – Leto izida 2 ter z navedbo
števila zvezkov/delov v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg (gl. primera 32, 33).

SORODNA POLJA

100cd SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI, Leto izida 1, Leto izida 2
Podpolji 100c in 100d vsebujeta leto izida glede na kodo v podpolju 100b (gl. primere 24, 26, 32,
33, 34, 35, 37, 38).

102 DRŽAVA IZIDA ALI IZDELAVE
Polje vsebuje kodo za eno ali več držav izida ali izdelave enote (gl. primere 25, 37, 41).

205 IZDAJA
Polje vsebuje navedbo izdaje. Leto tiskanja ponatisa itd. je lahko vključeno v navedbo izdaje ali
ponatisa.

620 ISKANJE PO KRAJU IZIDA
Če želimo omogočiti iskanje po kraju izida ali izdelave, vnesemo ime kraja v polje 620 (gl. primer 36).

PRIMERI

1.
210 ⊔⊔ a[Cambridge, Mass.] cHarvard Univ. P. d1981

(Kraj izida ni naveden v predpisanem viru podatkov, zato je vpisan v oglatem
oklepaju. Ime založnika je okrajšano.)
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2.
210 ⊔⊔ aBrampton [Cumbria] cL.Y.T.C. d[1978 or 1979]

(Kraj izida ni splošno znan, zato je dodano ime pokrajine. Leto izida je negotovo.)

3.
210 ⊔⊔ aNottigham [i.e. Nottingham] c[s. n.] d1966 gSherwood Printers

(Ime kraja je zapisano napačno, založnik pa ni naveden. Podatek o založniku je
obvezen; če podatka ni, vpišemo "[s. n.]" ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi.)

4.
210 ⊔⊔ aLondon b(52, St. George's Avenue, N7) cSt. George's Church d[1975]

(Naveden je tudi naslov založnika. Leto izida ni navedeno v predpisanem viru
podatkov, zato je v oglatem oklepaju.)

5.
210 ⊔⊔ aColorado Springs cMyles aLondon cHouseman [distributor] d1980

(Na enoti sta navedena dva založnika. V podpolju c je v oglatem oklepaju dodana
navedba funkcije distributerja.)

6.
210 ⊔⊔ aLondon cMacmillan for the Linnean Society d1964-

(Enota izhaja več kot eno leto, zato je vneseno začetno leto in vezaj.)

7.
210 ⊔⊔ aLondon aBoston cButterworth dcop. 1982

(Založnik je izdal enoto v dveh različnih krajih. Leto copyrighta je posebej
označeno.)

8.
210 ⊔⊔ aIpswich cBoydell P. aBungay cWaveney Publications d1976

(Na enoti sta navedena dva založnika.)

9.
210 ⊔⊔ a[S. l. cs. n.] d1974 eManchester gUnity Press

(Na enoti so navedeni samo podatki o tiskarju, zato sta v podpoljih a in c v
oglatem oklepaju vpisani okrajšavi "S. l." in "s. n.".)

10.
210 ⊔⊔ aLondon [etc.] cO.U.P. d1978-1981

(Kadar naslednjih krajev ne vnesemo, izpuščanje označimo z "[etc.]" ali ustreznim
izrazom v nelatinični pisavi. Posamezni zvezki enote so izhajali več let.)

11.
210 ⊔⊔ aBombay c[s. n.] d1980 printing

(Namesto leta izida je na enoti navedeno leto tiskanja, ki ga vnesemo v podpolje d
z ustreznim pojasnilom.)

12.
210 ⊔⊔ aGeneva cWHO aLondon cdistributed by H.M.S.O. d1970 h1973 printing

(Kadar je v impresumu navedena funkcija distributerja, vnesemo podatek v celoti.
Kadar je leto tiskanja različno od leta izida, ga z ustreznim pojasnilom vnesemo v
podpolje h.)
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13.
210 ⊔⊔ aBern cBundeskanzlei a= Berne cChancellerie fédérale d1974

(Na enoti sta kraj izida in ime založnika navedena v dveh jezikih. Pred
vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ".)

14.
210 ⊔⊔ aA Paris cChez l'auteur dAvec Privilège du Roy, 1700

(Na enoti je navedeno leto privilegija.)

15.
210 ⊔1 aVenezia cAntonio Vivaldi d1716

(Vivaldijev rokopis je nastal v Benetkah leta 1716.)

16.
210 ⊔1 aNapoli cLuigi Marescalchi d[2nd half of 18th cent.]

(Rokopis Milanskega konservatorija iz druge polovice 18. stoletja.)

17.
210 ⊔1 aAlcobaҫa cMosteiro de Santa Maria d1495

(Rokopis, ustvarjen v skriptoriju samostana Santa Maria.)

18.
210 ⊔⊔ aOxford cUniversity Press aAmsterdam cElsevier d1970-
210 0⊔ aOxford cUniversity Press aAmsterdam cElsevier d1970-1975
210 0⊔ aLondon cPergamon aAmsterdam cElsevier d1975-1979
210 0⊔ aOxford cPergamon aAmsterdam cElsevier d1980-1990
210 1⊔ aAmsterdam cElsevier d1990-

(V ponovljena polja 210 vnesemo spremembe kraja izida in imena založnika ter
ustrezna obdobja izhajanja za kontinuirani vir.)

19.
210 ⊔⊔ aKoprivnica cMuzej grada Koprivnice d1978-
210 0⊔ aKoprivnica cMuzej grada Koprivnice d1978-1980
210 0⊔ aKutina cMuzej Moslavine d1991-1992
210 1⊔ aVaraždin cMuzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske d1993-

(Periodično publikacijo Muzejski vjesnik od leta 1993 izdaja Muzejsko društvo
sjeverozapadne Hrvatske v Varaždinu. Prvi založnik med letoma 1978 in 1980
je bil Muzej grada Koprivnice iz Koprivnice, vmesni založnik (ki ga je nasledil
trenutni založnik) pa je bil Muzej Moslavine iz Kutine med letoma 1991 in 1992.)

20.
210 ⊔⊔ aZagreb cDruštvo ljevača NR Hrvatske d1954-1986
210 0⊔ aZagreb cDruštvo ljevača NR Hrvatske d1954-1962
210 0⊔ aZagreb cDruštvo ljevača SR Hrvatske d1963-1977
210 1⊔ aRijeka cSavez ljevača SR d1978-1986

(Periodična publikacija Ljevarstvo ne izhaja več. Prvi založnik med letoma 1954
in 1962 je bilo Društvo ljevača NR Hrvatske v Zagrebu, zadnji založnik med
letoma 1978 in 1986, ko je publikacija prenehala izhajati, pa je bil Savez ljevača
SR z Reke. Edini vmesni založnik je bilo Društvo ljevača SR Hrvatske v Zagrebu
med letoma 1963 in 1977.)

21.
210 ⊔⊔ aParis cElsevier d1989-
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210 0⊔ aParis cElsevier d1989-1999
210 1⊔ aLes Ulis cEDP Sciences d2000-

22.
210 ⊔⊔ aParis cCNRS, Centre de documentation sciences humaines d1977-
210 0⊔ aParis cCNRS, Centre de documentation sciences humaines d1977-1981
210 0⊔ aParis cSociété française d'histoire des sciences et techniques d1982-1997
210 1⊔ aFontenay-aux-Roses cENS éd. d1998-

23. *
210 ⊔⊔ aJesenice bTavčarjeva 1b, 4270 Jesenice cŽetev d2003

(Naveden je tudi naslov založnika, ki se na različnih izpisih izpiše v okroglem
oklepaju.)

24. *
100 ⊔⊔ bd c1966
210 ⊔⊔ aUniversity Park (Pa.) cPennsylvania State University, Department of Slavic

Languages d1966
(Kraj izida ni splošno znan, zato dodamo ime ameriške zvezne države. Podatek
je v predpisanem viru, zato ga vnesemo v okroglem oklepaju. Kadar je založnik
naveden skupaj z nadrejeno organizacijo, vnesemo podatke v vrstnem redu z
enote. Letnica v podpolju 210d se mora ujemati z letnico v podpolju 100c.)

25. *
102 ⊔⊔ afra agbr ausa
210 ⊔⊔ aParis aLondres aNew York cGordon & Breach d1974

(Na enoti so navedeni trije kraji založnika. Podatki v podpoljih 210a se morajo
ujemati s kodiranimi podatki v polju 102.)

26. *
100 ⊔⊔ bf c1999 d2000
210 ⊔⊔ aPiran cPomorski muzej "Sergej Mašera" a= Pirano cMuseo del mare "Sergej

Mašera" d[1999 ali 2000] eLjubljana g"Jože Moškrič" h2000
(Leto izida enote je negotovo. V podpolje 100c vnesemo najzgodnejše, v podpolje
100d pa najkasnejše možno leto izida. Ime osebe, ki je del imena založnika ali
tiskarja, vpišemo v polni obliki med narekovaji. Na enoti sta kraj izida in ime
založnika navedena v dveh jezikih. Pred vzporednimi podatki vpišemo enačaj in
presledek "= ".)

Izpis po ISBD:

Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano : Museo del mare "Sergej
Mašera", [1999 ali 2000] (Ljubljana : "Jože Moškrič", 2000)

27. *
210 ⊔⊔ aLjubljana cZavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije c= Anstalt zum Schutz

des Kulturerbes von Slowenien c= Institute for the Protection of Cultural Heritage
of Slovenia d2002 e[Ljubljana] gPleško
(Ime založnika je na enoti navedeno v treh jezikih. Pred vzporednimi podatki
vpišemo enačaj in presledek "= ". Kraj izdelave ni naveden v predpisanem viru,
zato je v oglatem oklepaju.)
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Izpis po ISBD:

Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije = Anstalt zum
Schutz des Kulturerbes von Slowenien = Institute for the Protection of
Cultural Heritage of Slovenia, 2002 ([Ljubljana] : Pleško)

28. *
210 ⊔⊔ aLjubljana cPlaninska zveza Slovenije a[Radovljica] cDidakta [distributer] d2001

eLjubljana gEuroadria
(Na enoti sta navedena založnik in distributer. V podpolju c je v oglatem oklepaju
dodana navedba funkcije distributerja.)

29. *
210 ⊔⊔ a[S. l. cs. n.] d1951

(Na enoti ni podatka o kraju izida in založniku, zato vpišemo v oglatem oklepaju
okrajšavi "S. l." in "s. n.".)

30. *
210 ⊔⊔ aLjubljana csamozal. d1993 eLjubljana fKadilnikova 8 gEurota

(Na enoti je navedeno "samozaložba", v podpolju c izraz okrajšamo. Naveden je
tudi naslov tiskarja.)

31. *
210 ⊔⊔ aLjubljana c[Š. Virant] d2002

(Avtorji diplomskih nalog, doktorskih disertacij itd. se štejejo kot individualni
založniki; osebno ime okrajšamo in vpišemo v oglatem oklepaju.)

32. *
100 ⊔⊔ bg c1971 d1997
210 ⊔⊔ aLjubljana cSlovenska akademija znanosti in umetnosti dl971-<1997>
215 ⊔⊔ aZv. <1-2> d24 cm

(Posamezni zvezki monografske publikacije izhajajo več let. Publikacija še ni izšla
v celoti, zato drugo letnico v podpolju 210d vpišemo v lomljenem oklepaju. Po
prejemu zadnjega zvezka oklepaj zbrišemo. Letnici v podpolju 210d se morata
ujemati z letnicama v podpoljih 100c in d.)

33. *
100 ⊔⊔ bg c2001 d9999
210 ⊔⊔ aLjubljana cDružina d2001-
215 ⊔⊔ aZv. <1-> cilustr. d24 cm

(Izšel je šele prvi zvezek publikacije, ki bo izhajala več let. V podpolje 210d
vnesemo letnico in vezaj. Ta letnica se mora ujemati z letnico v podpolju 100c. V
podpolje 100d vnesemo "9999".)

34. *
100 ⊔⊔ bh c2000 d1999
210 ⊔⊔ aLjubljana cDruštvo slovenskih skladateljev d2000, cop. 1999 eŠmarje Sap

gMišmaš
(Kadar je na enoti navedeno leto izida in copyrighta, navedemo najprej leto izida
in nato leto copyrighta z ustrezno oznako.)

35. *
100 ⊔⊔ be c1994 d1584
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210 ⊔⊔ aLjubljana cMladinska knjiga d1994 eLjubljana g"Jože Moškrič"
324 ⊔⊔ aIzv. izd.: Wittemberg, 1584

(Pri opisu faksimila vnesemo v polje 210 podatke o ponatisu in ne podatkov
o izvirni publikaciji. Podatek v podpolju 210d se mora ujemati s podatkom v
podpolju 100c. Leto izida izvirnika vnesemo v podpolje 100d.)

36. *
210 ⊔⊔ aLabaci cimpensis Michaelis Promberger d1773 eLabaci gliteris Egerianis
620 ⊔⊔ dLjubljana

(Kraj je na enoti zapisan v starinski obliki. Če želimo omogočiti iskanje po
sodobni obliki imena kraja izida, ga vnesemo v podpolje 620d.)

37. * COBISS.net
100 ⊔⊔ bh c1992
102 ⊔⊔ ausa
210 ⊔⊔ aBerkeley [etc.] cUniversity of California Press dcop. 1992

(Kadar so na enoti navedeni več kot trije kraji izida, vnesemo le prvega in dodamo
okrajšavo "[etc.]" ali ustrezen izraz v nelatinični pisavi. Kodirani podatek v polju
102 se nanaša samo na kraj, vnesen v podpolje 210a.)

38. * COBISS.net
100 ⊔⊔ bg c1952 d1955
210 ⊔⊔ aSarajevo cSvjetlost d1952-1955 eSarajevo g"Veselin Masleša"

(Publikacija je zaključena, a posamezni zvezki enote so izhajali več let. Podatki v
podpolju 210d se morajo ujemati s podatki v polju 100. Ime osebe, ki je del imena
tiskarja, vpišemo v polni obliki med narekovaji.)

39. * COBISS.net
210 ⊔⊔ aNovi Sad cZmaj cAtlantis aPodgorica cZavod za udžbenike i nastavna sredstva

d2002 eSubotica gBirografika
(Enota ima navedene tri založnike in sedež v dveh različnih krajih.)

40. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7cb
210 ⊔⊔ aБеоград c[б. и.] d1921 eБеоград g"Вук Караџић"

(Pisava katalogizacije je srbska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017.
Na enoti ni podatka o založniku, zato je v podpolje c vpisana okrajšava "[b. i.]".)

41. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7cc
102 ⊔⊔ amkd
210 ⊔⊔ aСкопје [и др.] cПросветно дело [и др.] d1988 eБјеловар gПросвета

(Pisava katalogizacije je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju
0017. Na enoti so navedeni več kot trije kraji izida ali založniki, zato je vpisan le
prvi in dodana okrajšava "[i dr.]".)

42. * COBISS.net
001 ⊔⊔ 7cc
210 ⊔⊔ aСтруга cСтрушки вечери на поезијата c= Soirées poétiques de Struga d1981

eКуманово gПросвета
(Pisava katalogizacije je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju
0017. Na enoti je ime založnika navedeno v dveh jezikih in pisavah. Pred
vzporednimi podatki vpišemo enačaj in presledek "= ".)
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43. *
210 ⊔⊔ aLjubljana cDruštvo fizioterapevtov Slovenije d1992-
210 0⊔ aLjubljana cDruštvo fizioterapevtov Slovenije d1992-2016
210 1⊔ aLjubljana cZdruženje fizioterapevtov Slovenije d2016-

(Revijo Fizioterpija je najprej izdajalo Društvo fizioterapevtov Slovenije, kasneje
pa Združenje fizioterapevtov Slovenije. V prvem polju 210 navedemo podatke iz 4.
območja ISBD. Nato dodatno kreiramo še dve polji 210 in vanju vpišemo podatke
za vsakega založnika posebej.)

44. *
210 ⊔⊔ aLjubljana cDelo d1971-
210 0⊔ aLjubljana cDelo d1971-2011
210 0⊔ aLjubljana cSalomon d2011-2015
210 1⊔ aLjubljana cAdria Media d2016-
300 ⊔⊔ aOd 26. 8. 2015 do 6. 6. 2016 publikacija ni izhajala

(V prvem polju 210 navedemo podatke o založništvu v skladu z ISBD. Nato v
ponovljenih poljih 210 navedemo podatke za posamezne založnike revije Jana.)

45. *
210 ⊔⊔ aMaribor cVideotop d2004-
210 0⊔ aMaribor cVideotop d2004-2014
210 0⊔ aCelje cGorazd Golob posredništvo d2014-2015
210 1⊔ aCelje cMetidafoto založništvo in fotografija d2015-

(Podatki o založnikih revije Digitalna kamera.)

46. *
210 ⊔⊔ aLjubljana cDelo revije d1968-
210 0⊔ aLjubljana cDelo revije d1968-2011
210 0⊔ aLjubljana cSalomon d2011-2015
210 0⊔ aLjubljana cMedia 24 d2015-2016
210 1⊔ aMaribor cVečer revije d2016-
300 ⊔⊔ aOd 26. 8. 2015 do 5. 10. 2016 publikacija ni izhajala

(Podatki o založnikih revije Stop.)

47. *
210 ⊔⊔ aLjubljana cDelo d1971-
210 0⊔ aLjubljana cDelo d1971-[201-]
210 0⊔ aLjubljana cSalomon d[201-]-2015
210 1⊔ aLjubljana cAdria Media d2016-

(Imena vseh založnikov poznamo, od letnic pa poznamo le začetno leto izhajanja.
Obdobja, v katerih so izdajali posamezni založniki, smo lahko le približno
omejili.)
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327  OPOMBA O VSEBINI

Polje vsebuje podatke o vsebini enote.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
327 Opomba o vsebini nr

0 Uvodna fraza nr
a Besedilo opombe r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Popolnost opombe

0 Opomba o vsebini ni popolna
1

1 Opomba o vsebini je popolna
Oblika izpisa*

0 Med ponovljenimi podpolji a je podpičje
2

1 Med ponovljenimi podpolji a je nova vrstica

Če ima drugi indikator vrednost "1", se na listku vsako ponovljeno podpolje 327a izpiše v novi vrstici (gl.
primera 3 in 8 ter primere v Dodatku D).

OPIS PODPOLJ

3270  Uvodna fraza

Beseda ali besedna zveza, ki uvaja opombo o vsebini (npr.: "Vsebina:", "Vsebuje tudi:", "Vsebina
na nasl. str.:" itd).

327a  Besedilo opombe

Podatki o vsebini enote (praviloma naslov ali naslovi vsebovanih del). Pri vnosu podatkov v
podpolje 327a uporabimo ločila, ki so tudi sicer predpisana za ustrezne elemente bibliografskega
opisa.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Če gre za dela istega avtorja, vnesemo naslove v ponovljena podpolja 327a (gl. primere 1, 2, 3, 5, 7, 8).
Ločitveni znaki med podpolji a oz. med naslovi (podpičje ali nova vrstica) se določijo avtomatsko. Zaradi
iskanja je treba podatke o posameznih vsebovanih ali dodanih delih vnesti tudi v polje 423 – Dodana,
prikrita in priključena dela.

Pri delih različnih avtorjev ali pri anonimnih delih, ko je pravilno ločilo po ISBD pika, pa je treba zaradi
ročnega vnosa ločil med naslovi vpisati vse naslove v eno podpolje 327a (gl. primere 4, 6, 9). Podatke o
posameznih vsebovanih ali dodanih delih je treba zaradi iskanja vnesti v polje 423 – Dodana, prikrita in
priključena dela.

PRIMERI

1. *
327 10 0Vsebina: aZalezujoč Godota aKlementov padec aDedalus

2. *
327 10 0Vsebina na nasl. str.: aMehanika aToplota

3. *
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. a2: Ce-Ed. -

1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. a3: ...

4. *
327 10 0Vsebuje tudi: aZatrjevanja usmerjajo energijo / Maruschi Magyarosy in Volker

Z. Karrer. Za konec še očiščevalni obred / Stephan Kugel

5. * COBISS.net
327 10 0Sadržaj: aJakov grli trnje aMedalja aRat i mir u Grudi aLjute trave aDogađaji u

magarčevoj sjenci aMotel za ljudine aGrickanje duše.

6. * COBISS.net
327 10 0Sodržina: aNemušt jazik / Blaže Minevski. Erazmo Roterdamski / Danilo

Kocevski. Kuka / Jadranka Vladova. Treta majka / Petar Petreski.

7. * COBISS.net
327 10 0Sadržaj s nasl. str.: aZakon o lokalnoj samoupravi aZakon o izboru predsjednika

opštine.

8. * COBISS.net
327 01 0Dosadašnji sadržaj: aKnj. 1: A-Bogoljub. - 1959. -L

FCXV CR, 694 str. - Tiraž
10.500. aKnj. 2: Bogoljub-Vražogrnci. - 1962. -L

FXIIC
R, 800 str. - Tiraž 10.500.

aKnj. 3: ...

9. * COBISS.net
327 10 0Sadrži i: aImperativ misije / Aleksandar Šmeman. Pravoslavna crkva i misija :

prošlost i perspektive našeg doba / Jovan Majendorf. Pravoslavlje i misija /
arhimandrit Anastasije Janulatos.
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338  OPOMBA O FINANCIRANJU

Polje vsebuje podatke o pogodbi, programu in projektu, kadar je delo rezultat financiranega projekta. Prav
tako lahko vsebuje podatke o sponzorju ali financerju.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
338 Opomba o financiranju r

a Besedilo nestrukturirane opombe nr
b Financer r
c Program r
d Številka projekta nr
e Jurisdikcija r
f Ime projekta nr
g Akronim projekta nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
1 Ni definiran

Strukturiranost polja
1 Strukturirano

2

⊔ Nestrukturirano

Z indikatorjem označimo, ali ima polje strukturirano obliko. Vrednost indikatorja prazno označuje, da so vsi
podatki zapisani v enem podpolju a. Vrednost indikatorja "1" pa označuje, da so podatki zapisani v drugih
podpoljih, in ne v podpolju a.

OPIS PODPOLJ

338a  Besedilo nestrukturirane opombe

Uporabimo le za vnos celotnega besedila nestrukturirane opombe. Podpolje a je prisotno le, če
ima drugi indikator vrednost prazno.

338b  Financer

Podatki o sponzorjih ali financerjih.
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338c  Program

Ime programa, ki ga za financiranje projektov določi financer.

338d  Številka projekta

Enolični identifikator v okviru financerja, kot npr. številka sporazuma o dodelitvi sredstev.

338e  Jurisdikcija

Ime vladne službe ali drugega formalno ustanovljenega pravnega telesa (npr. EU za Evropsko
unijo).

338f  Ime projekta

Ime projekta v polni obliki.

338g  Akronim projekta

Akronim projekta.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Za vnos opombe uporabimo bodisi podpolje a bodisi podpolja od b do g. V izpisih so podatki iz podpolj od
b do g med seboj ločeni z vejico, pred podpoljem b pa se doda uvodna fraza. Če je tako oblikovana opomba
ustrezna, damo prednost strukturiranemu vnosu, sicer pa celotno opombo vpišemo v podpolje a.

PRIMERI

1.
200 1⊔ aSvet tišine eškola gestovnog govora eZaječar od 1. 8. – 30. 10. 2004.

f[organizator] Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Zaječara
338 ⊔⊔ aProjekat finasiran iz programa Self Help and Advocacy for Rights and Equal

opportunities South East Europe (Share-SEE)
(Nestrukturirana opomba o (so)financiranju projekta Svet tišine.)

2.
200 1⊔ aNew library services at western Balkan universities efinal report
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338 ⊔1 bFinancijer: EC cTempus d2009-4930
(Strukturirana opomba vključuje podatke o financerju, programu in številki
sporazuma o dodelitvi sredstev. Navedeni primer je iz UNIMARC-a, v sistemih
COBISS pa uvodne fraze pred navedbo financerja ni treba pisati.)

3.
200 0⊔ aHuman-machine interfacing by decoding surface electromyogram fDario Farina,

Aleš Holobar
338 ⊔1 bFinancer: EC cFP7 d267888 eEU fDecoding the Neural Code of Human

Movements for a New Generation of Man-machine Interfaces gDEMOVE
(Strukturirana opomba, ki vsebuje ime projekta in njegov akronim.)

4. *
200 0⊔ aSurface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) analysis of organic colourants

utilising a new UV-photoreduced substrate fKlara Retko, Polonca Ropret and
Romana Cerc Korošec

338 ⊔1 bARRS cProgrami dP1-0134 eSI fKemija za trajnostni razvoj
(Strukturirana opomba o raziskovalnem programu Kemija za trajnostni razvoj,
ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Iz podatkov v polju se kreira opomba Financer: ARRS, Programi, P1-0134, SI,
Kemija za trajnostni razvoj. Uvodna fraza "Financer: " se doda programsko in je
v podpolje b ni treba vpisati.)

5. *
200 1⊔ aProjekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji ezaključno poročilo fMatjaž

Glavan ... [et al.]
338 ⊔1 bARRS cCiljni projekti dV4-1066 eSI

6. *
200 1⊔ aHepatitis C virus infection among pregnant women in Slovenia bElektronski vir

estudy on 31,849 samples obtained in four screening rounds during 1999, 2003,
2009 and 2013 fB Kopilović ... [et al.]

338 ⊔1 bARRS cCiljni projekti dV3-1502 eSI fNacionalna raziskava življenjskega sloga,
stališč, zdravja in spolnosti II

7. *
200 0⊔ aAnalysis of the slider force calibration procedure for the British Pendulum Skid

Resistance Tester fMiha Hiti and Vilma Ducman
338 ⊔1 bEC cFP7 dRCN96092 eEU fDevelopment of a high grip designing tool

gULTRAGRIP
(Projekt Development of a high grip designing tool, financiran v okviru
evropskega programa FP7.)
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423  DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA DELA

Polje uporabljamo za vnos podatkov o bibliografskih enotah, ki so objavljene skupaj z opisovano
bibliografsko enoto.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
423 Dodana, prikrita in priključena dela r

1 Oznaka polja r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
1 Ni definiran

Indikator za izpis
0 Dodatni vpis se ne izpiše

2

1 Dodatni vpis se izpiše

Vrednost drugega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis.

OPIS PODPOLJ

4231  Oznaka polja

Polje 423 je vgradno polje. V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z
indikatorji.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 423 je namenjeno vnosu podatkov o posameznih vsebovanih ali dodanih delih, ki so že opisana v
podpolju 200c – Stvarni naslov dela naslednjega avtorja ali v polju 327 – Opomba o vsebini. V polje 423
vnašamo te podatke zaradi iskanja.

V vgradno polje 423 vgradimo drugo polje tako, da v podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo,
skupaj z indikatorji. Da je polje pravilno vgrajeno, mora biti vedno izpolnjenih vseh pet mest, in sicer
tri mesta za številčno oznako polja in dve mesti za prvi in drugi indikator (indikator, ki ni določen, je
nadomeščen s presledkom). Sledijo podpolja, ki spadajo k polju, ki ga vgrajujemo.

V polje 423 lahko vgradimo podpolja 200abehi, 500abhi ter polja 503, 510, 700, 701, 702, 710, 711,
712, 900, 901, 902, 910, 911 in 912, v katera vnašamo podatke po pravilih, ki veljajo za vnos v ta polja
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(pomemben je tudi vrstni red). Polja, vgrajena v polje 423, se pri indeksiranju in iskanju obravnavajo enako
kot običajna polja.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aŽverce iz hoste bZvočni posnetek fTomo Kočar g[avtor in izvajalec glasbe Mijo

Popovič grežija Franci Rainer, Tomo Kočar]
327 10 0Vsebina: aVeveričja zabava aZajček išče sanje aKralj živali aMiškov novi dom
423 ⊔0 12000⊔ aVeveričja zabava aZajček išče sanje aKralj živali aMiškov novi dom

1700⊔1 aKočar bTomo 4070
700 ⊔1 35172579 aKočar bTomo 4070 4300

(Kadar vgrajujemo dela istega avtorja, jih vnesemo v eno polje 423, in sicer v
ponovljena podpolja a vgrajenega polja 200.)

2. *
200 1⊔ aTeorije igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku fizbor

in spremna beseda Janez Strehovec g[prevod Seta Knop, Suzana Koncut, Jaša
Drnovšek]

327 10 0Vsebina: aO izvoru kulture v igri / Johan Huizinga. Igre in ljudje / Roger
Caillois. Igra kot simbol sveta / Eugen Fink

423 ⊔0 12000⊔ aO izvoru kulture v igri 150000 aHomo ludens 1700⊔1 aHuizinga bJohan
4070

423 ⊔0 12000⊔ aIgre in ljudje 150000 aǂLes ǂjeux et les hommes 1700⊔1 aCaillois
bRoger 4070

423 ⊔0 12000⊔ aIgra kot simbol sveta 150000 aSpiel als Weltsymbol 1700⊔1 aFink
bEugen 4070
(Polje 423 ponovimo takrat, kadar vanj vgrajujemo dela različnih avtorjev.)

3. * COBISS.net
200 0⊔ aDuhovne osnove života fVladimir Solovjov cSpasenje i stvaralaštvo fNikolaj

Berđajev gpreveli s ruskog [oba dela] Marija Marković, Branislav Marković
423 ⊔1 12000⊔ aSpasenje i stvaralaštvo 1700⊔1 aBerđajev bNikolaj Aleksandrovič 4070

170201 aMarković bMarija 4730 170201 aMarković bBranislav 4730
(Zapis je kreiran v sistemu, v katerem še izdelujejo kataložne listke. Zaradi
dodatnega vpisa so podatki o delu drugega avtorja vpisani v polje 423 z
vrednostjo indikatorja "1".)

4. * COBISS.net
200 0⊔ aZakoni o privatizaciji f[odgovorni urednik Svetlana Stojković]
327 10 0Sadržaj: aZakon o privatizaciji aZakon o Agenciji za privatizaciju aZakon o

Akcijskom fondu
423 ⊔1 12000⊔ aZakon o privatizaciji aZakon o Agenciji za privatizaciju aZakon o

Akcijskom fondu 15031⊔ aZakoni 171001 aSrbija
(Zapis je kreiran v sistemu, v katerem še izdelujejo kataložne listke. Knjiga vsebuje
tri zakone, njihovi naslovi niso na naslovni strani. Zaradi dodatnega vpisa so
vpisani v polje 423, vrednost indikatorja je "1".)

5. *
200 1⊔ aIzbrani romani [27] f[izbral in skrajšal] Reader's Digest
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327 10 0Vsebina: aOsumljenec = Suspect / Robert Crais ; prevedla Mojca Vodušek.
Obljuba = Promise / Ann Weisgarber ; prevedla Darja Divjak. Pod tvojo kožo =
Under your skin / Sabine Durrant ; prevedla Andreja Potočnik. Morilci na sledi =
Those who wish me dead / Michael Koryta ; prevedla Maja Šukarov

423 ⊔0 12000⊔ aOsumljenec 150000 aSuspect 1700⊔1 aCrais bRobert 4070 1702⊔1
170201 aVodušek bMojca f1952- 4730

423 ⊔0 12000⊔ aObljuba 150000 aPromise 1700⊔1 aWeisgarber bAnn 4070 1702⊔1
aDivjak bDarja 4730

423 ⊔0 12000⊔ aPod tvojo kožo 150000 aUnder your skin 1700⊔1 aDurrant bSabine
4070 1702⊔1 aPotočnik bAndrea 4730

423 ⊔0 12000⊔ aMorilci na sledi 150000 aThose who wish me dead 1700⊔1 aKoryta
bMichael 4070 1702⊔1 aŠukarov bMaja 4730

© IZUM, december 2020 423 - 3





5XX  BLOK ZA SORODNE NASLOVE

SEZNAM POLJ

500 Enotni naslov
501 Zbirni enotni naslov
503 Formalna podznačnica*
510 Vzporedni stvarni naslov
512 Ovojni naslov
513 Naslov na vzporedni naslovni strani
514 Čelni naslov
515 Tekoči naslov
516 Hrbtni naslov
517 Drugi variantni naslovi
518 Naslov v sodobnem pravopisu
520 Prejšnji naslov
530 Ključni naslov
531 Skrajšani ključni naslov
532 Izpisani naslov
539 Stvarni naslov z ukazi LATEX*
540 Dodatni naslov, ki ga doda katalogizator
541 Prevedeni naslov, ki ga doda katalogizator

Uporablja se za vnos preostalih naslovov (razen stvarnega naslova), ki se nanašajo na obdelovano enoto in
so navadno na njej navedeni.

S prvim indikatorjem v večini polj bloka 5XX določimo, ali je naslov pomemben ali ne. Vrednost "1" v
teh poljih pomeni, da se bo za naslov izpisal dodatni kataložni listek. Izbira vrednosti prvega indikatorja je
pomembna le v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke.
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500  ENOTNI NASLOV

Polje vsebuje tisti naslov, ki ga za identifikacijo dela, ki se pojavlja pod različnimi naslovi, pri katalogizaciji
izbere bibliografska ustanova. Naslovu so lahko dodani elementi za enolično identifikacijo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
500 Enotni naslov r

a Enotni naslov r
b Splošna oznaka gradiva r
h Oznaka podrejenega dela r
i Naslov podrejenega dela r
k Leto izida nr
l Oblikovna podznačnica r

m Jezik (ko je del značnice) nr
n Različne informacije r
q Verzija (ali leto verzije) nr
r Izvedba (za glasbo) r
s Serija, opus ali tema (za glasbo) r
t Priredba (za glasbo) nr
u Tonaliteta (za glasbo) nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
Indikator glavnega vpisa

0 Naslov ni značnica glavnega vpisa
2

1 Naslov je značnica glavnega vpisa

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za enotni naslov. Drugi indikator označuje, ali
je naslov značnica glavnega vpisa.

OPIS PODPOLJ

500a  Enotni naslov

Naslov, po katerem je delo znano, brez dodanih pojasnil ali omembe posameznih delov. Podpolje
mora biti prisotno vedno, ko uporabimo polje 500.
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500b  Splošna oznaka gradiva

Besedilo splošne oznake gradiva (gl. primer 24).

500h  Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, če je enota, na katero se enotni naslov nanaša, le del dela,
poimenovanega z enotnim naslovom (gl. primera 2, 23). Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo
delitev (gl. primer 16).

500i  Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, če je enota, na katero se enotni naslov nanaša, le del dela,
poimenovanega z enotnim naslovom (gl. primere 3, 4, 13, 14, 23). Ponovljivo za podrazdelek oz.
nadaljnjo delitev (gl. primere 3, 10, 17).

500k  Leto izida

Leto izida, če ga dodamo enotnemu naslovu (gl. primere 3, 10, 25). Leto izida se vnese tudi v
polje 210.

500l  Oblikovna podznačnica

Standardna fraza, ki jo dodamo značnici za dodatno označitev enotnega naslova (gl. primere 7,
9, 10, 26).

500m  Jezik (ko je del značnice)

Jezik enote, če ga potrebujemo kot del enotnega naslova (gl. primere 2, 3, 5, 7, 10, 18, 19, 20,
22–26). Če je delo v več jezikih, vse vnesemo v eno podpolje m (gl. primer 5).

500n  Različne informacije

Kakršne koli informacije, ki jih ne moremo vnesti v kako drugo podpolje (gl. primere 6, 8, 9).
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500q  Verzija (ali leto verzije)

Identifikacija izdaje dela, ki ga enota predstavlja; to je lahko ime ali izvirno leto izida verzije (gl.
primera 3, 25).

500r  Izvedba (za glasbo)

Instrumentacija enote itd. (gl. primere 11, 12, 15).

500s  Serija, opus ali tema (za glasbo)

Številka, ki jo za razlikovanje del dodeli skladatelj ali kdo drug. To je lahko številka serije, opusa,
številka iz tematskega kazala ali leto, uporabljeno kot številka (gl. primere 11, 12, 13).

500t  Priredba (za glasbo)

Podatek o tem, da je glasbeno delo prirejeno (gl. primer 15).

500u  Tonaliteta (za glasbo)

Tonski način kot del enotnega naslova (gl. primer 11).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Enotni naslov vnesemo v skladu s pravili za katalogizacijo. Vsaka pravila imajo svoje predpise za
oblikovanje značnice, odvisno od tradicije in jezika katalogizacije. Čeprav ni mednarodnega standarda,
predstavljata naslednja dokumenta, ki ju je izdala IFLA International Office of UBC, korak v tej smeri.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN:
0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catolic Church. 2nd ed. rev. London :
IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Podatke v podpoljih 500blmnqrtu vnašamo v jeziku in pisavi ustanove, ki pripravlja zapis.

SORODNA POLJA

501 ZBIRNI ENOTNI NASLOV
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Zbirni enotni naslov se uporablja izključno za združevanje del enega avtorja, npr. zbrana dela.

503 FORMALNA PODZNAČNICA*
V polje vpišemo vrsto uradne publikacije.

PRIMERI

1.
200 1⊔ aǂThe ǂGrimani breviary
500 00 aBrevarium
710 02 aCatholic Church

(Nekatere vrste enotnih naslovov služijo samo za razvrščanje vpisov v okviru ene
značnice. Za te enotne naslove se dodatni vpisi ne izdelujejo nikjer. Nekatera
pravila npr. zahtevajo, da se pod značnico za cerkev uvrstijo vsi brevirji pod
enotnim naslovom, kot je Brevarium. V polju 200 je "The" označen z znakoma za
nerazvrščanje.)

2.
200 1⊔ aIliad, Book XXIV fHomer gedited by C.W. Macleod
500 10 aIliad. hBook 24. mEnglish
700 ⊔0 aHomer

(Naslov enote je Iliad, Book XXIV. Delo je vneseno pod imenom avtorja (Homer).
Vnesen je enotni naslov, ki zagotavlja, da so vsi izvodi knjige 24 skupaj v
katalogu, tako pod značnico za Homerja kot pod dodatnimi vpisi za naslov.)

3.
500 11 aBible. iNew Testament. iLuke. mEnglish. qRevised Standard Version. k1972

(Enota je ena knjiga biblije, Luka, v popravljeni standardni izdaji. Po nekaterih
katalogizacijskih pravilih je enotni naslov lahko značnica glavnega vpisa, zato
je vrednost drugega indikatorja v tem primeru "1". Ker obstaja mnogo različnih
izdaj in natisov biblije, se enotnemu naslovu lahko doda leto izida, ki je v pomoč
pri smiselnem razvrščanju enot.)

4.
500 10 aCanterbury tales. iKnight's tale
700 ⊔1 aChaucer, bGeoffrey, fd. 1400

(Enota je prevod Chaucerjevega dela "Knight's tale" v moderno angleščino in je
vnesena pod enotnim naslovom "Canterbury tales. Knight's tale". Katalogizacijska
ustanova potrebuje za naslov dodatni vpis, zato je vrednost prvega indikatorja
"1".)

5.
500 10 aǂLe ǂmalade imaginaire. mEnglish & French
700 ⊔0 aMoliere, f1622-1673

(Izdaja Molierovega dela "Le malade imaginaire" v obliki vzporednega besedila,
tj. angleški prevod poleg francoskega originala. "Le" se pri razvrščanju ne
upošteva.)

6.
500 00 aTreaties, etc. nPrussia, n1713
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710 01 aFrance
711 01 aPrussia c(Kingdom)

(Po nekaterih katalogizacijskih pravilih se lahko "Treaty of Utrecht" vnese pod
Francijo, z enotnim naslovom "Treaties, etc. Prussia, 1713".)

7.
200 1⊔ aLondoner Skizzen von Boz
500 10 aSketches by Boz. mGerman. lSelections
700 ⊔1 aDickens, bCharles, f1812-1870

(Izbor iz Dickensovih "Sketches by Boz", ki je preveden v nemščino in ima naslov
"Londoner Skizzen von Boz".)

8.
500 10 aGenesis n(Anglo-Saxon poem)

(Enotni naslov za anglosaško pesem "Genesis" mora biti dodatno pojasnjen, da ga
lahko razlikujemo od enotnega naslova za eno od knjig Svetega pisma "Genesis".)

9.
500 10 aTreaties, etc. nPoland, n1948 Mar. 2. lProtocols, etc., n1951 Mar. 6
710 01 aUnited Kingdom

(Enotnemu naslovu za pogodbo je v skladu z uporabljenimi katalogizacijskimi
pravili dodana oblikovna podznačnica za "Protocols, etc.".)

10.
200 1⊔ aTraduction en vers du cantique de Moïse, suivie d'autres sujets en vers bTexte

imprimé fpar Maurice L.L.
500 10 aBible iA.T. iPsaumes mfrançais lExtrait lAdaption k1861

11.
500 10 aConcertos roboes(2), string orchestra sop.9, no.3 uF major

(Delo ima številko opusa in številko znotraj opusa. Obe številki sta vneseni v eno
podpolje s.)

12.
500 10 aConcertos, rviolin, orchestra s(1938)

(Številčna oznaka dela je letnica.)

13.
500 10 aAlbum für die Jugend. sOp. 68, Nr. 2. iSoldatenmarsch

(Delo ima številko in naslov.)

14.
500 10 aAida iCéleste Aida

(Delo ima samo naslov.)

15.
500 10 aConcertos rbassoon, string orchestra tarr

(Delo je priredba.)

16.
500 10 aPièces de violes. h4e livre. h23e partie. h80. iArabesque

17.
500 10 aOpus musicum. iCantiones sacrae. iO vos omnes
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18.
200 1⊔ aJeruzalemska Biblija eStari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de

Jerusalem furedili Adalbert Rebić, Jerko Fućak, Bonaventura Duda
300 ⊔⊔ aPrijevod djela: La Bible de Jerusalem ; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetus et

Novum testamentum
500 10 aBiblia mhrv. prijevod

(Enotni naslov za sveto pismo v hrvaškem prevodu.)

19.
200 1⊔ aRolando giesmė f[iš senosios prancūzų kalbos vertė Valdas Petrauskas]

cNibelungų giesmė f[iš viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos vertė Vladas
Nausėdas]

300 ⊔⊔ aVersta iš: La chanson de Roland, 1927
300 ⊔⊔ aVersta iš: Das Nibelungenlied, 1959
500 10 aChanson de Roland mvertimas į lietuvių k.
500 10 aNibelungenlied mvertimas į lietuvių k.

(Enota je litovski prevod dveh klasičnih anonimnih del.)

20.
200 1⊔ aSterne der Eiszeit eRoman fRenata Šerelytė gDeutsch von Akvilė Galvosaitė
300 ⊔⊔ aVersta iš: Ledynmečio žvaigždės, 1999
500 10 aLedynmečio žvaigždės mvertimas į vokiečių k.

(Enota je prevod litovskega dela v nemščino.)

21.
200 1⊔ aKathechismas, arba Moksłas kiekwienam krikszczionii priwalvs fparaszitas per

d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv gjżgulditas iż liężuvio ląnkiszko ing
lietuwiszka per kuniga Mikałoiu Daugsza, kánonika Zemaicziu

300 ⊔⊔ aVersta iš: Nauka chrzescianska, abo katechizmik dla dziatek. W Krakowie, [apie
1590]

300 ⊔⊔ aOrig. antr.: Doctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
500 10 aDoctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble

(Enota je prevod iz poljščine v litovščino. V poljščino je bila prevedena iz
španščine.)

22. *
200 0⊔ aRacconti romani fZorko Simčič g[traduzione di Alessandra Foraus gpostfazione

di Marija Cenda]
300 ⊔⊔ aPrevod dela: Rimske zgodbe
500 00 aRimske zgodbe mitalijanski jezik

(Enota je prevod dela iz slovenščine v italijanščino.)

23. *
200 0⊔ aRazločevanje hǂDel ǂ1 iDoseči okušanje Boga fMarko Ivan Rupnik g[prevedla

Anamarija Beniger]
300 ⊔⊔ aPrevod dela: Il discernimento. Pt. 1, Verso il gusti di Dio
500 00 aǂIl ǂdiscernimento hǂPt. ǂ1 iVerso il gusti di Dio mslovenski jezik

(Enota je prevod dela iz italijanščine v slovenščino.)

24. *
200 1⊔ aAtlas evropske zgodovine bKartografsko gradivo furedili Thomas Cussans ... [et

al.] gzemljevide izdelal Bartholomew, Edinburgh
300 ⊔⊔ aPrevod dela: The Times atlas of European history
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500 00 aǂThe ǂTimes atlas of European history bKartografsko gradivo mslovenski jezik

25. *
200 1⊔ aSveto pismo Stare in Nove zaveze eslovenski standardni prevod iz izvirnih

jezikov
210 ⊔⊔ aLjubljana cSvetopisemska družba Slovenije d1996 eLjubljana gDelo
500 00 aBiblia mslovenski jezik qslovenski standardni prevod k1996

(Enotnemu naslovu za Sveto pismo je dodana verzija prevoda (slovenski
standardni prevod) in leto izida.)

26. *
200 0⊔ aPravljice fJacob in Wilhelm Grimm giz nemščine prevedla Polonca Kovač

gilustrirala Jelka Godec Schmidt g[izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej
Ilc]

300 ⊔⊔ aIzbor iz: Kinder- und Hausmärchen
500 00 aKinder- und Hausmärchen lizbor mslovenski jezik

(Standardna fraza v podpolju 500l pojasnjuje, da so "Pravljice" izbor iz "Kinder-
und Hausmärchen".)

© IZUM, december 2020 500 - 7





COMARC/B 503

503  FORMALNA PODZNAČNICA*

Polje 503 se uporablja za vnos formalne podznačnice, ki označuje vrsto uradne publikacije (npr. ustava).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
503 Formalna podznačnica* nr

a Formalna podznačnica nr
b Formalna podznačnica** nr
j Leto nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator pomembnosti

0 Formalna podznačnica ni pomembna
1

1 Formalna podznačnica je pomembna
2 Ni definiran

OPIS PODPOLJ

503a  Formalna podznačnica

V podpolje se vnaša generični izraz, ki označuje vrsto uradne publikacije (npr.: Zakoni itd.,
Ustava).

503b  Formalna podznačnica**

Podpolje se je uporabljalo do aprila 1996 za vnos formalne podznačnice, ki označuje vrsto uradne
publikacije (npr. ustava).

503j  Leto

Podpolje se uporablja za vnos leta, ki podrobneje opredeljuje formalno podznačnico oz. značnico.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Prvi del formalne značnice, to je naziv političnoteritorialne enote, se vnaša v polje 710.

SORODNA POLJA

500 ENOTNI NASLOV

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aZakon o obligacijskih razmerjih es stvarnim kazalom f[stvarno kazalo sestavil

Janez Toplišek]
503 1⊔ aZakoni itd.
710 01 aSlovenija

2. *
200 0⊔ aUstava Republike Slovenije
503 1⊔ aUstava j1991
710 01 aSlovenija

3. *
200 0⊔ aPredpisi o sodnih in upravnih taksah s taksno tarifo aTarifa za storitve pravne

pomoči
503 1⊔ aZakoni itd.
710 01 aSlovenija c1941-1991

(Publikacija vsebuje več zakonov iste političnoteritorialne enote. Naslovi so
navedeni na naslovni strani.)

4. *
200 0⊔ aZakon o gasilstvu
327 10 0Vsebuje tudi: aZakon o varstvu pred požarom
423 ⊔0 12000⊔ aZakon o varstvu pred požarom 15031⊔Zakoni itd. 171001 aSlovenija
503 1⊔ aZakoni itd.
710 01 aSlovenija

(Publikacija vsebuje več zakonov iste političnoteritorialne enote. Na naslovni
strani je naveden samo naslov prvega dela, drugo delo je prikrito.)
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510  VZPOREDNI STVARNI NASLOV

Polje vsebuje vzporedni naslov, tj. stvarni naslov v drugem jeziku ali pisavi.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
510 Vzporedni stvarni naslov r

a Vzporedni naslov nr
e Dodatek k naslovu r
h Oznaka podrejenega dela r
i Naslov podrejenega dela r
z Jezik vzporednega naslova nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za vzporedni stvarni naslov.

OPIS PODPOLJ

510a  Vzporedni naslov

Glavni naslov enote v drugem jeziku oz. pisavi, ki se nanaša na glavni stvarni naslov v podpolju
200a.

510e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob vzporednem naslovu v podpolju a.

510h  Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, ki se nanaša na vzporedni naslov v podpolju a.

© IZUM, december 2020 510 - 1



510 COMARC/B

510i  Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, ki se nanaša na vzporedni naslov v podpolju a.

510z  Jezik vzporednega naslova

Oznaka jezika vzporednega naslova.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo za vzporedni naslov, kadar želimo, da je dostopen za iskanje, ali kadar želimo zanj izdelati
dodatni vpis.

SORODNA POLJA

200d NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Vzporedni stvarni naslov
Kadar vzporedni naslov zabeležimo v območju opisa skupaj s stvarnim naslovom, dodatki k naslovu
in navedbami odgovornosti v obliki in zaporedju z enote, ga vnesemo v polje 200. Če želimo izdelati
dodatni vpis na vzporedni naslov, ga še enkrat vnesemo v polje 510.

304 OPOMBA K NASLOVU IN NAVEDBI ODGOVORNOSTI**
Polje lahko vsebuje opombo o vzporednem naslovu ali sam vzporedni naslov, če ta ni naveden v polju
200.

541 PREVEDENI NASLOV, KI GA DODA KATALOGIZATOR
Vzporedni naslovi so naslovi v drugih jezikih, ki so na enoti. Če naslova ni na enoti in ga prevede
katalogizator sam ali pa ga vzame iz drugega vira, se vnese v polje 541.

PRIMERI

1.
200 1⊔ aResúmenes sobre población en América Latina fProgramma de información

sobre Población en America Latina dLatin American population abstracts fLatin
American Population Information Program zeng

510 1⊔ aLatin American population abstracts zeng
(Glavni in vzporedni naslov publikacije sta zaradi opisa vnesena v polje 200.
Katalogizacijska ustanova potrebuje za naslov dodatni vpis, zato je angleški
naslov ponovljen v polju 510.)

2.
200 1⊔ aInformation transfer
510 1⊔ aTransfert de l'information zfre
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(V polje 510 je vpisan vzporedni naslov za izdelavo dodatnega vpisa in zaradi
iskanja.)

3. *
200 1⊔ aPost- und Eisenbahn-Reisekarte Deutschland, Holland, Belgien, die

Schweiz, Italien bis Neapel, der größte Theile von Frankreich, Ungarn, Polen
etc. bKartografsko gradivo emit besondere Rücksicht auf Eisenbahnen u.
Seedampfschiffahrt fBibliographie annotee des sources nationales de statistiques
sur l'education des adultes fOriginalzeichnung v. G. Hanser gStahlstich der Kunst-
u. geograph. Anstalt in Nürnberg

300 ⊔⊔ aNa ov. nasl. v franc.: Carte de voyage par voies de poste et chemins de fer en
Allemagne, Hollande, Belgique, dans presque toute la France, en Suisse, plus de
l'Italie à Naples, de l'Hongrie, de la Pologne, etc.

510 0⊔ aCarte de voyage par voies de poste et chemins de fer en Allemagne, Hollande,
Belgique, dans presque toute la France, en Suisse, plus de l'Italie à Naples, de
l'Hongrie, de la Pologne, etc. zfre
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512  OVOJNI NASLOV

Polje vsebuje naslov z ovoja enote, ki se razlikuje od stvarnega naslova v polju 200.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
512 Ovojni naslov r

a Ovojni naslov nr
e Dodatek k naslovu r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za ovojni naslov.

OPIS PODPOLJ

512a  Ovojni naslov

Naslov z ovoja enote brez podnaslovov ali podatkov o odgovornosti.

512e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob ovojnem naslovu v podpolju a.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo, kadar se ovojni naslov razlikuje od stvarnega naslova.
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SORODNA POLJA

300 SPLOŠNA OPOMBA
Polje uporabljamo tudi za vnos ovojnega naslova. Pri vnosu uporabimo ustrezno uvodno frazo.

PRIMERI

1.
512 1⊔ aWoods and trees of the Amazon basin

(Na naslovni strani je zapisan naslov Woods of the Amazon basin. Naslov
na ovitku Woods and trees of the Amazon basin je dodan zaradi iskanja.
Katalogizacijska ustanova potrebuje zanj dodatni vpis, zato je vrednost
indikatorja "1".)

2. *
200 0⊔ aVodnik po slovenjegoriški planinski poti fUroš Vidovič, Viktorija Dabič,

Antun Mlinarević g[kartografija Jože Dajnko gfotografije Franc Korpar, Antun
Mlinarević, Uroš Vidovič]

300 ⊔⊔ aNasl. na ov.: Slovenjegoriška planinska pot
512 0⊔ aSlovenjegoriška planinska pot

(Ustrezno opombo o naslovu vpišemo v polje 300.)

3. *
200 0⊔ aOsrednja knjižnica Celje včeraj, danes, jutri eob 50-letnici ustanovitve Študijske

knjižnice v Celju e1946-1996 f[uredil Branko Goropevšek gfotografije Sherpa,
arhiv Osrednje knjižnice Celje]

300 ⊔⊔ aNasl. na ov.: Mesto v svetu, svet v mestu
512 0⊔ aMesto v svetu, svet v mestu

(Naslov na ovoju se razlikuje od glavnega stvarnega naslova.)
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513  NASLOV NA VZPOREDNI NASLOVNI STRANI

Polje vsebuje naslov z vzporedne naslovne strani.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
513 Naslov na vzporedni naslovni strani r

a Naslov na vzporedni naslovni strani nr
e Dodatek k naslovu r
h Oznaka podrejenega dela r
i Naslov podrejenega dela r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za naslov na vzporedni naslovni strani.

OPIS PODPOLJ

513a  Naslov na vzporedni naslovni strani

Naslov z vzporedne naslovne strani enote brez podnaslovov ali podatkov o odgovornosti.

513e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob naslovu na vzporedni naslovni strani
v podpolju a.

513h  Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, ki se nanaša na naslov na vzporedni naslovni strani v podpolju a.
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513i  Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, ki se nanaša na naslov na vzporedni naslovni strani v podpolju a.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo, kadar se naslov na vzporedni naslovni strani razlikuje od stvarnega naslova.

SORODNA POLJA

300 SPLOŠNA OPOMBA
Polje uporabljamo tudi za vnos naslova na vzporedni naslovni strani. Pri vnosu uporabimo ustrezno
uvodno frazo.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aForrgoten harvest fLily Novy gwith a foreword by Miha Pintarič gselected and

translated by Andrej Rijavec
300 ⊔⊔ aNasl. na vzpor. nasl. str.: Pozabljena žetev
513 0⊔ aPozabljena žetev

(Ustrezno opombo o naslovu vpišemo tudi v polje 300.)

2. *
200 1⊔ aFolkest eCapodistria, arcobaleno di musica e[international folk festival

e2002-2012] f[redattori Roberto Colussi e Sergio Settomini gfoto Nicky Kristl ...
et al.]

300 ⊔⊔ aNasl. na vzpor. nasl. str.: Folkest : Koper, glasbena mavrica
513 0⊔ aFolkest eKoper, glasbena mavrica
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514  ČELNI NASLOV

Polje vsebuje naslov, ki se pojavlja na začetku prve strani besedila in se razlikuje od stvarnega naslova v
polju 200.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
514 Čelni naslov r

a Čelni naslov nr
e Dodatek k naslovu r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za čelni naslov.

OPIS PODPOLJ

514a  Čelni naslov

Naslov z začetka prve strani besedila brez podnaslovov ali podatkov o odgovornosti.

514e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob čelnem naslovu v podpolju a.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo, kadar se čelni naslov razlikuje od stvarnega naslova.
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SORODNA POLJA

300 SPLOŠNA OPOMBA
Polje uporabljamo tudi za vnos čelnega naslova. Pri vnosu uporabimo ustrezno uvodno frazo.

PRIMERI

1.
200 1⊔ aPacific
514 0⊔ aPacific and its wonders

(Naslov Pacific je natisnjen na začetku (v glavi) prve strani kontinuiranega vira,
ki mu sledi besedilo and its wonders. Skupaj tvorita čelni naslov Pacific and its
wonders.)

2. *
200 0⊔ aCollected guitar works bGlasbeni tisk dGesammelte Gitarrenwerke fJosé Viñas

gedited by Detlev Bork
300 ⊔⊔ aČelni nasl.: Collected solo guitar works
514 0⊔ aCollected solo guitar works

(Ustrezno opombo o naslovu vpišemo tudi v polje 300.)

3. *
200 0⊔ aZakotne pesmi bGlasbeni tisk eza alt saksofon in flavto e= for alto saxophone

and flute fMilko Lazar
300 ⊔⊔ aČelni nasl.: Zakotne pesmi : za alt saksofon, flavto in klavir = for alto saxophone,

flute and piano
514 0⊔ aZakotne pesmi eza alt saksofon, flavto in klavir e=for alto saxophone, flute and

piano
(Podnaslova, ki sta navedena ob čelnem naslovu, vnesemo tudi v polje 514.)
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516  HRBTNI NASLOV

Polje vsebuje naslov, ki se pojavlja na hrbtu enote in se razlikuje od stvarnega naslova v polju 200.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
516 Hrbtni naslov r

a Hrbtni naslov nr
e Dodatek k naslovu r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za hrbtni naslov.

OPIS PODPOLJ

516a  Hrbtni naslov

Naslov s hrbta enote brez podnaslovov ali podatkov o odgovornosti.

516e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob hrbtnem naslovu v podpolju a.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo, kadar se hrbtni naslov razlikuje od stvarnega naslova.
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SORODNA POLJA

300 SPLOŠNA OPOMBA
Polje uporabljamo tudi za vnos hrbtnega naslova. Pri vnosu uporabimo ustrezno uvodno frazo.

PRIMERI

1.
516 1⊔ aǂThe ǂcomplete guide to selecting plays

(Knjiga z naslovom The guide to selecting plays for performance ima hrbtni
naslov The complete guide to selecting plays. Katalogizacijska ustanova potrebuje
za naslov dodatni vpis, zato ima prvi indikator vrednost "1".)

2. *
200 0⊔ aVeveriček Viktor najde fotoaparat fPavlina Pogorevc gilustracije Špela Kropivnik
300 ⊔⊔ aHrbtni nasl.: Veveriček Viktor najde
516 0⊔ aVeveriček Viktor najde

(V polje 516 je vnesen variantni naslov s hrbta knjige. Ustrezno opombo o
hrbtnem naslovu vpišemo tudi v polje 300.)

3. *
200 0⊔ aKnjiga srca ovitega s kačo e(s komentarji) fAleister Crowley g[prevedel Janez

Trobentar]
300 ⊔⊔ aLiber LXV : s komentarji
516 0⊔ aLiber LXV es komentarji
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517  DRUGI VARIANTNI NASLOVI

Polje vsebuje kakršen koli variantni naslov, ki ne sodi v polja 510–516 ali 518, npr. knjigoveški naslov,
polovični naslov, naslov na zaščitnem ovitku, naslov na škatli, delni naslov, podrejeni naslov itd.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
517 Drugi variantni naslovi r

a Variantni naslov nr
e Dodatek k naslovu r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za variantni naslov.

OPIS PODPOLJ

517a  Variantni naslov

Vnesemo variantni naslov brez podnaslovov ali podatkov o odgovornosti.

517e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob variantnem naslovu v podpolju a.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opombe, ki se nanašajo na ta naslov, vnašamo v polje 300 ali 320.
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SORODNA POLJA

510-516 DOLOČENE VRSTE VARIANTNIH NASLOVOV
Kadar lahko vrsto variantnega naslova natančno določimo, vnesemo podatke v polja od 510 do 516.

PRIMERI

1.
517 1⊔ aScotland
300 ⊔⊔ aKnjigoveški naslov: Scotland

(Katalogizacijska ustanova potrebuje za variantni naslov dodatni vpis, zato je
vrednost indikatorja "1".)

2.
517 1⊔ aGregorian chants from Hungary
300 ⊔⊔ aNaslov na kaseti: Gregorian chants from Hungary

(Glavni stvarni naslov broširane izdaje je Magyar Gregorianum.)

3.
200 1⊔ aComputing engineering index
300 ⊔⊔ aZnan tudi kot: COMPENDEX
517 1⊔ aCOMPENDEX

(Kazalo je znano tudi pod akronimom.)

4. *
200 1⊔ aŠolski slikovni angleško-slovenski slovar
300 ⊔⊔ aNasl. v kolofonu: PONS šolski slikovni angleško-slovenski slovar
517 0⊔ aPONS šolski slikovni angleško-slovenski slovar

(Slovar je znan tudi pod imenom založnika.)

5. *
200 0⊔ a(Samo)percepcije mladih v polju političnega eizzivi za državljanstvo fMajda

Hrženjak, Mojca Pajnik
320 ⊔⊔ aIzvleček ; Sintesi: (Auto)percezione dei giovani nel campo politico : sfide per

la cittadinanza ; Summary: (Self)perception of the young in the political field :
challenges for citizenship

517 0⊔ a(Auto)percezione dei giovani nel campo politico esfide per la cittadinanza
517 0⊔ a(Self)perception of the young in the political field echallenges for citizenship

(Ker je v polju 320 naveden naslov s podnaslovom izvlečka v italijanskem in
angleškem jeziku, vnesemo oba tudi v ponovljivo polje 517.)
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518  NASLOV V SODOBNEM PRAVOPISU

Polje vsebuje naslov, posamezne besede iz naslova ali kateri koli variantni naslov enote, zapisan v sodobnem
pravopisu. Vpišemo ga, kadar je naslov na enoti tako arhaičen, da želimo zagotoviti iskanje tudi po naslovu
v sodobnem pravopisu. Uporablja se predvsem za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
518 Naslov v sodobnem pravopisu r

a Naslov v sodobnem pravopisu nr
e Dodatek k naslovu r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za naslov v sodobnem pravopisu.

Vrednost "0" uporabimo tudi v primerih, kadar polje ne vsebuje celotnega naslova, temveč le izbrane besede,
ki lahko izboljšajo iskanje (gl. primer 4).

OPIS PODPOLJ

518a  Naslov v sodobnem pravopisu

Naslov ali posamezne besede iz naslova, zapisane v sodobnem pravopisu, brez podnaslovov ali
podatkov o odgovornosti.

518e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob naslovu, zapisanem v sodobnem
pravopisu v podpolju a.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo le, kadar je naslov (ali več naslovov) tako arhaičen, da bi bilo iskanje brez tega oteženo
ali celo nemogoče. Polja 518 ne izpolnjujemo, če bi bila vnesena vsebina enaka vsebini podpolja 500a –
Enotni naslov.

SORODNA POLJA

200 NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
Polje vsebuje stvarni naslov, ki je zapisan v arhaični obliki.

500 ENOTNI NASLOV
Polje vsebuje tisti naslov, ki ga za identifikacijo dela, ki se pojavlja pod različnimi naslovi, pri
katalogizaciji izbere bibliografska ustanova.

510-517 VARIANTNI NASLOVI

PRIMERI

1.
200 1⊔ aIzvarsita gliubav i napochom nemila i nesrichna smart Pirema i Tisbe
518 1⊔ aIzvarsita ljubav i napokom nemila i nesrićna smart

(Katalogizacijska ustanova potrebuje za variantni naslov dodatni vpis, zato je
vrednost indikatorja "1".)

2.
200 1⊔ aPistule, i Evanyelya
518 1⊔ aPistule i evandelja

3.
200 1⊔ aǂThe ǂDescription of the Countrey of Aphrique …
518 1⊔ aǂThe ǂdescription of the country of Africa …

4.
200 1⊔ aUmbständliche Beurtheyling der Frage, ob das Erd-Beben zu Lissabon der

Ausdruck des Zornes Gottes sey
518 0⊔ aUmständliche Beurteilung Erdbeben Lissabon sei

(Posamezne besede iz stvarnega naslova ponovimo in zapišemo v sodobnem
pravopisu.)

5.
200 1⊔ aǂIl ǂCavaliero della Croce Rossa, o la Leggenda della Sànita epoema i dodici canti

fdall'inglese di Edmundo Spenser recato in verso italiano, detto ottava rima, da T.
J. Mathias

500 10 aǂThe ǂshepheardes calender mItalian
518 1⊔ aǂThe ǂshepherd's calendar
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(Izvirni naslov v arhaični obliki je bil izbran za enotni naslov, zato se v polje 518
vnese moderna oblika enotnega naslova.)

6.
200 1⊔ aDeffense des droits du roy catholique Charles II
518 1⊔ aDéfense des droits du roi catholique Charles II

7.
200 1⊔ aǂLes ǂavantures extravagantes du courtizan grotesque
518 1⊔ aǂLes ǂaventures extravagantes du courtisan grotesque

8. *
200 0⊔ aPrasnishke pridige fk' jih je dal natisnit P. Pashkal Skerbinz ..., s' perstavkam

nektirih nedélskih
518 0⊔ aPrazniške pridige

9. *
200 0⊔ aPót v nebéshko domazhíjo emashne in obhajílne molitve sa pobóshne kristjane

epo dvajsetim natisu is nemshkiga
518 0⊔ aPot v nebeško domačijo emašne in obhajilne molitve za pobožne kristjane
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539  STVARNI NASLOV Z UKAZI LATEX*

Polje vsebuje naslov, ki je izpisan z matematičnimi in drugimi posebnimi znaki v skladu s pravili LATEX
1.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
539 Stvarni naslov z ukazi LATEX* nr

a Stvarni naslov r
b Splošna oznaka gradiva r
c Stvarni naslov dela naslednjega avtorja r
d Vzporedni stvarni naslov r
e Dodatek k naslovu r
f Prva navedba odgovornosti r
g Naslednja navedba odgovornosti r
h Oznaka podrejenega dela r
i Naslov podrejenega dela r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne
listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za stvarni naslov z ukazi LATEX.

OPIS PODPOLJ

Podpolja od a do i so opisana pri polju 200.

1 Referenčna literatura:
1.Marko Razpet: Sedi in piši z LaTeX-om!, Ljubljana, 1991
2.Leslie Lamport: LaTeX, a document preparation system, user's guide & reference manual, Reading, Mass. [etc.], 1986
3.Paul W. Abrahams: TeX for the Impatient, Reading, Mass. [etc.], 1990
Za pomoč pri razreševanju matematičnih in drugih znakov v obliki opisa v polju 200 in v skladu s pravili LATEX v poljih 330,
539 in 610 se lahko obrnete na sodelavce Matematične knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Kadar so v stvarnem naslovu (polje 200) vsebovani tudi matematični in drugi posebni znaki, celotno vsebino
polja 200 vpišemo tudi v polje 539. Matematične in druge posebne znake vnesemo v skladu s pravili
LATEX. Pri izpolnjevanju posameznih podpolj v polju 539 upoštevamo vsa pravila, veljavna pri izpolnjevanju
podpolj v polju 200. V polju 539 je treba izpolniti vsa podpolja, ki so izpolnjena v polju 200, tudi če v
določenem podpolju ni matematičnih in drugih posebnih znakov.

Začetek in zaključek vnosa matematičnih in drugih posebnih znakov označuje znak "▫".

Polje je namenjeno za izpis v programski opremi, ki podpira LATEX.

SORODNA POLJA

200 NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
V polju 200 opisno podani matematični in drugi posebni znaki, ki so v polje 539 vneseni v skladu
s pravili LATEX.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aOn K [sub] [ast] (Z/n) and K [sub] [ast] (F [sub] q[t] / (t [sup] 2)) fJanet E.

Aisbett, Emilio Lluis-Puebla and Victor Snaith g(with an appendix by Christophe
Soulé)

539 0⊔ aOn ▫$K_\ast (Z/n)$▫ and ▫$K_\ast (F_q[t]/(tˆ2))$▫fJanet E. Aisbett, Emilio Lluis-
Puebla and Victor Snaith g(with an appendix by Christophe Soulé)
(Začetek in zaključek vnosa oznake LATEX označuje "▫", znak "$" pa označuje
začetek in zaključek vnosa po pravilih LATEX v matematičnem okolju.)

2. *
200 1⊔ aǂThe ǂSelberg trace formula for PSL [sub] 2 ([R]) [sup] n fIsaac Y. Efrat
539 0⊔ aǂThe ǂSelberg trace formula for ▫$PSL_2(\RR)ˆn$▫fIsaac Y. Efrat

(V bibliografiji dobimo izpis The Selberg trace formula for PSL2(R)n / Isaac Y.
Efrat.)
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540  DODATNI NASLOV, KI GA DODA KATALOGIZATOR

Polje vsebuje dele naslovov ali splošno znane naslove, ki jih ni na enoti in jih ne obravnavamo kot enotne
naslove. Lahko se uporabi tudi za točko dostopa za naslov, ki je izpeljana iz stvarnega naslova.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
540 Dodatni naslov, ki ga doda katalogizator r

a Dodatni naslov nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Pomembnost naslova

0 Naslov ni pomemben
1

1 Naslov je pomemben
2 Ni definiran

OPIS PODPOLJ

540a  Dodatni naslov

Naslov, ki ga doda katalogizator.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje naslov, ki se ne pojavlja na enoti in ga doda katalogizator. To je lahko naslov, po katerem je
delo splošno znano, ne sme pa to biti enotni naslov.

SORODNA POLJA

500 ENOTNI NASLOV
Polje 500 se uporablja za enotne naslove, kot jih določajo katalogizacijska pravila. Teh naslovov ne
smemo vnašati v polje 540.

541 PREVEDENI NASLOV, KI GA DODA KATALOGIZATOR
Polje 541 uporabimo za vnos prevedenega naslova, ki ga doda katalogizator.
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PRIMERI

1. *
200 0⊔ aZaključek posvetovanja fposvetovanje Srednje strokovno šolstvo na Slovenskem,

Poljče, 13.-15. december 1989 gorganizatorji Oddelek za pedagogiko Filozofske
fakultete v Ljubljani ...[etc.] g[uredila Darja Piciga]

540 0⊔ aNadaljnji razvoj srednjega izobraževanja v Republiki Sloveniji
540 0⊔ aSrednje strokovno šolstvo na Slovenskem
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700  OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime
vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
700 Osebno ime – primarna odgovornost nr

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
e Kraj zaposlitve** nr
f Datumi nr
s Pisava* nr
3 Številka normativnega zapisa nr
4 Koda za vrsto avtorstva r
7 Šifra raziskovalca* nr
8 Šifra ustanove/organizacije* r
9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis*

⊔ Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
1

2 Izloči se iz osebne bibliografije
Način vnosa imena

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek
2

1 Vnaša se priimek in ime

S prvim indikatorjem določimo, ali naj se enota izpiše v avtorjevi osebni bibliografiji ali ne.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v
naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ

700a  Začetni element

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in
iskanje v katalogu. Najpogosteje je to priimek. Če je prvi del imena sestavljen iz dveh ali več
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elementov, ga tako vnesemo v podpolje a (gl. primere 3, 4, 6, 7, 9, 17). Če je polje 700 izpolnjeno,
mora biti obvezno izpolnjeno tudi podpolje a.

700b  Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek. Če je
podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "1" (gl. primere 1–6, 8, 10–17,19,
20).

700c  Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu (razen datumov), ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki
ali druga pojasnila (gl. primere 8, 9, 18, 19). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo.

Dodatek vnesemo, kadar ima več avtorjev enako ime in jih je treba med seboj razlikovati.

700d  Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov. Če
je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko
in pridevek. Če podpolje izpolnimo, mora biti vrednost drugega indikatorja "0" (gl. primer 9).

700e  Kraj zaposlitve**

Podpolje se je vnašalo do leta 1991 za izpis publikacije Bulletin Scientifique.

700f  Datumi

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena. V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma
(npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki.

Datum ima vlogo razločevalnega elementa, kadar se pojavlja več avtorjev z enakimi imeni.
Navadno ga vnesemo v obliki "leto rojstva–" ali "leto rojstva–leto smrti" (gl. primere 10, 12, 13).

700s  Pisava*

Podpolje vsebuje kodo za pisavo osnovnega dela značnice (gl. primera 21, 22). Uporablja se le
v sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah.
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7003  Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v polju (gl.
primere 4–14).

7004  Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in
bibliografsko enoto (gl. primere 5–20). Uporablja se globalni šifrant (gl. Dodatek H).

7007  Šifra raziskovalca*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemih COBISS.

V sistemu COBISS.SI se uporablja pri zapisih za vse dokumente oz. vsa dela, katerih avtorji so
vpisani v sistem SICRIS ali imajo evidenčno šifro, ki jim jo je dodelil IZUM. Globalni šifrant
raziskovalcev vsebuje naslednje podatke: šifro raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, leto
rojstva in področje delovanja (gl. primera 12, 13).

7008  Šifra ustanove/organizacije*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih, ki
jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 13). Uporablja se globalni
šifrant ustanov/organizacij (gl. Dodatek F7).

7009  Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi
zapisi, ki so označeni za brisanje ali vsebujejo polje 990 – Prevezave.

Če je polje 700 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje
3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto
"brisanega" ali "razdruženega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9
(gl. primer 14).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Na izpisu v obliki ISBD se iz polja 700 oblikuje značnica glavnega vpisa. V zapisu se polje 700 ne sme
pojaviti hkrati s poljem 710 – Ime korporacije – primarna odgovornost, ker ne moreta biti hkrati določeni
osebna in korporativna značnica glavnega vpisa.

V polju 700 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H).
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V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, je
polje 700 ponovljivo (gl. primera 21, 22). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki
dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 700, povezano s takim
normativnim zapisom. V prvo polje 700 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova.

Iztočnica mora biti v polje vpisana z malimi črkami, ki se na izpisih programsko pretvorijo v velike.

Bibliografije raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih
bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri
vnosu avtorjev za vodenje bibliografij raziskovalcev so podane v Dodatku F.

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime osebe v podpolju f, ki ima
primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 700.

701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701
oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.

702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja
700 in/ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 700.

900 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 700.

903 OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

1.
700 ⊔1 aBenson, bRowland S.

(Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V sistemih
COBISS vejice na koncu podpolja a ne vnašamo.)

2.
700 ⊔1 aLawrence bD.H.
700 ⊔1 aLawrence bDavid Herbert
700 ⊔1 aLawrence bD.H. gDavid Herbert
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(Primer ilustrira različna možna polja 700 za isto osebo, kot bi jih naredili v več
ustanovah, ki uporabljajo različna katalogizacijska pravila.)

3.
700 ⊔1 aDay Lewis, bCecil

(Cecil Day Lewis ima dvojni priimek, ki se piše brez vezaja. Njegovo ime je
vneseno v skladu s pravili, ki določajo vnos v obliki Day Lewis, Cecil.)

4.
700 ⊔1 3014678 aBridges-Webb, bCharles

(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa.)

5. *
200 0⊔ aAlamut fVladimir Bartol
700 ⊔1 350787 aBartol bVladimir 4070

(V podpolju 3 je vnesena identifikacijska številka normativnega zapisa v bazi
podatkov CONOR.SI.)

200 ⊔1 aBartol bVladimir

6. *
200 0⊔ aCiganske romance fFederico García Lorca
700 ⊔1 3269411 aGarcía Lorca bFederico 4070

7. *
200 0⊔ aSamorastniki ekoroške povesti fPrežihov Voranc
700 ⊔0 3955235 aPrežihov Voranc 4070

(Če podpolje b ni izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "0".)

8. *
200 0⊔ aMojo ečas filmskih prospektov in cinefilije fMarcel Štefančič, jr.
700 ⊔1 31405283 aŠtefančič bMarcel cjr. 4070

9. *
200 0⊔ aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II.
700 ⊔0 3427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070

(Če je podpolje d izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja "0".)

10. *
200 0⊔ aZlodejeve žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer
700 ⊔1 3781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070

11. *
200 0⊔ aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič]
700 ⊔1 3680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440

(Avtorica je napisala besedilo in narisala ilustracije; v slikanici oboje predstavlja
enakovreden prispevek, zato podpolje 4 ponovimo.)

12. *
200 0⊔ aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko
700 ⊔1 31897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070

(Šifra raziskovalca se iz podpolja 200r normativnega zapisa prenese v podpolje
7007 bibliografskega zapisa.)
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200 ⊔1 aBratko bIvan f1946- r02275
(Raziskovalec Ivan Bratko ima šifro raziskovalca 02275.)

13. *
200 0⊔ aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik
700 ⊔1 31649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01

(Raziskovalec s šifro 00952 je raziskovalec Oddelka za agronomijo Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani s šifro ustanove 3-104.01.)

14. *
200 0⊔ aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi
700 ⊔1 36006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070

(V podpolje 9 se po usklajevanju bibliografskih zapisov z normativnimi
avtomatsko prenese identifikacijska številka normativnega zapisa, ki je označen
za brisanje, v podpolje 3 pa identifikacijska številka normativnega zapisa, ki
nadomešča "brisani" zapis.)

001 ⊔⊔ ad bx ca x6006115
200 ⊔1 aManfredi bMassimo Valerio
835 ⊔⊔ aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521

200 ⊔1 aManfredi bValerio Massimo
836 ⊔⊔ bManfredi, Massimo Valerio d20030521

15. * COBISS.net
200 0⊔ aPripovijetke fĆamil Sijarić
700 ⊔1 aSijarić bĆamil 4070

16. * COBISS.net
200 0⊔ aGluha zemlja fAmir S. Pleho
700 ⊔1 aPleho bAmir S. 4070

17. * COBISS.net
200 0⊔ aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi
700 ⊔1 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070

18. * COBISS.net
200 0⊔ aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fjeromonah

Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon
Dragan N. Protić]

700 ⊔0 aKiprijan cjeromonah 4070
(Če podpolje b ni izpolnjeno, je vrednost drugega indikatorja "0".)

19. * COBISS.net
200 0⊔ aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković
700 ⊔1 aBlašković bLaslo cml. 4070

20. * COBISS.net
200 0⊔ aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtić g[fotosi

Alija Bejtić gprijevod rezimea Branka Bokonjić]
700 ⊔1 aBejtić bAlija 4070 4600
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(Avtor je prispeval besedilo in fotografije, ki v knjigi nastopajo enakovredno; zato
ponovimo podpolje 4.)

21. * COBISS.net
101 0⊔ abul
200 0⊔ aНоев ковчег eроман fЙордан Димитров Радичков
700 ⊔1 31854053 sca aРадичков bЙордан Димитров f1929-2004 4070
700 ⊔1 31854053 sba aRadičkov bJordan Dimitrov f1929-2004 4070

(Paralelna polja 70X uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo
kataloge v cirilici in latinici.)

22. * COBISS.net
100 ⊔⊔ bd c1985 hbul lba
101 0⊔ aeng
200 0⊔ aMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published according

to the true original copies.
700 ⊔1 3975717 sba aShakespeare bWilliam f1564-1616 4070
700 ⊔1 3975717 sca aШекспир bУилям f1564-1616 4070

(Pri paralelnih poljih 70X je podpolje s obvezno. Pisava v prvem polju 700 se
ujema s pisavo stvarnega naslova.)
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701  OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi alternativno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime
vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
701 Osebno ime – alternativna odgovornost r

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
e Kraj zaposlitve** nr
f Datumi nr
s Pisava* nr
3 Številka normativnega zapisa nr
4 Koda za vrsto avtorstva r
6 Podatki za povezovanje** nr
7 Šifra raziskovalca* nr
8 Šifra ustanove/organizacije* r
9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis*

⊔ Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0 Izpiše se v bibliografijah**
1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih**

1

2 Izloči se iz osebne bibliografije
Način vnosa imena

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek
2

1 Vnaša se priimek in ime

S prvim indikatorjem se določi izpis. Vrednosti "0" in "1" vplivata na izdelavo dodatnih vpisov v sistemih,
v katerih izdelujejo kataložne listke. V drugih sistemih indikator ni določen, z izjemo vrednosti "2", s katero
lahko izločimo enoto iz avtorjeve osebne bibliografije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v
naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).
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OPIS PODPOLJ

7016  Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 701 s pripadajočimi polji 901.

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapis za delo dveh ali treh individualnih avtorjev značnico za prvega avtorja vnesemo v polje 700 (kot
značnico glavnega vpisa), za drugega v polje 701 in za tretjega v ponovljeno polje 701. V zapisu s poljem
700 sta lahko največ dve polji 701.

V zapisu za delo več kot treh individualnih avtorjev polja 700 ne izpolnjujemo. Značnico za prvega avtorja
vnesemo v polje 701. Če se, glede na veljavna katalogizacijska pravila, odločimo za vnos večjega števila
avtorjev, polje 701 tolikokrat ponovimo (gl. Dodatek F).

V polju 701 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H).

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje** (gl.
primera 5, 6), ki je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja. Polji 701 in
901 povežemo tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99). Če polju 701 pripada
več polj 901, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 901. Z uvedbo normativne
kontrole osebnih imen je podpolje 7016 ukinjeno, saj je povezava med polji 701 in 901 vzpostavljena preko
podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.

V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, se
lahko polje 701 ponovi tudi za istega avtorja (gl. primera 7, 8). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po
dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 701,
povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 701 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo
stvarnega naslova.

Bibliografije raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih
bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri
vnosu avtorjev za vodenje bibliografij so podane v Dodatku F.

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Če je v podpolju f navedenih več
oseb (do tri), gre pri drugi oz. tretji osebi najpogosteje za alternativno odgovornost in enotno značnico
zanjo vnesemo v polje 701.
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700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Pri delih največ treh avtorjev vnesemo enotno značnico za prvega avtorja v polje 700. Podatke v polju
700 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 701.

702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja
700 ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 701.

901 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 701.

903 OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

1.
700 ⊔1 aNewton, bClive R. (primarni avtor)
701 ⊔1 aParker, bR.S. (alternativni avtor)

2. *
200 0⊔ aVeliki slovensko-nemški slovar dGrosses slowenisch- deutsches Wörterbuch

fsestavili Doris, Božidar in Primož Debenjak
700 ⊔1 3179299 aDebenjak bDoris 4070
701 ⊔1 31870435 aDebenjak bBožidar 702124 4070
701 ⊔1 3179555 aDebenjak bPrimož 4070

(Kadar je publikacija delo do treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje
700 vnesemo primarnega avtorja, v polji 701 pa oba alternativna avtorja.)

3. *
200 1⊔ aPogumno v računalništvo I epriročnik za prvo leto vpeljevanja predmeta

računalništvo v osnovni šoli f[avtorji Rado Wechtersbach ... et al.]
701 ⊔1 aWechtersbach bRado 4070

(Kadar je publikacija delo več kot treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo,
v polje 701 praviloma vnesemo prvega navedenega avtorja. Neobvezno lahko
vnesemo vse avtorje, če želimo, da so dostopni pri iskanju ali da se pojavijo na
izpisih.)

4. *
200 1⊔ aSlovenci skozi čas ekronika slovenske zgodovine fJanez Marolt ... [et al.]

g[uredil in podpise k slikam napisal Jaro Mihelač]
300 0⊔ aSoavtorji: Darja Mihelič, Maja Žvanut, Franc Rozman, Janko Prunk, Ferdo

Kresal
701 ⊔1 31578339 aMarolt bJanez f1943- 700599 4070
701 ⊔1 32633059 aMihelič bDarja 706501 4070
701 ⊔1 32265443 aŽvanut bMaja 704526 4070
701 ⊔1 31535331 aRozman bFranc f1941- 700386 4070
701 ⊔1 31533027 aPrunk bJanko 700375 4070
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701 ⊔1 31519715 aKresal bFrance 700312 4070
702 ⊔1 aMihelač bJaro 4340

(Za vodenje bibliografij raziskovalcev lahko v zapis za publikacijo, ki je delo
več kot treh avtorjev, vnesemo tudi več polj 701 in v opombi pojasnimo, kdo so ti
soavtorji. Pri zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, je podpolje 3 v
poljih 70X lahko tudi neizpolnjeno.)

5. * COBISS.net
200 0⊔ aHigijena ishrane sa dijetetikom fSejdo Ćatović, Sulejman Kendić, Amra Ćatović
700 ⊔1 aĆatović bSejdo 4070
701 11 aKendić bSulejman 4070
701 11 aĆatović bAmra 4070

(Zapis je kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke. Zaradi
dodatnega vpisa je v polju 701 vrednost prvega indikatorja "1".)

6. * COBISS.net
200 1⊔ aTehnologija obrade II eza treći razred mašinske škole eobrazovni profili:

mašinski tehničar i brodomašinski tehničar fMilenko Jovičić … [et al.] g[crteže
izradio Blagoje Konstantinović]

701 11 aJovičić bMilenko 4070
702 01 aKonstantinović bBlagoje 4440

(Če je publikacija delo več kot treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje
701 praviloma vnesemo prvega navedenega avtorja.)

7. * COBISS.net
200 1⊔ aНајлепше класичне бајке fАндерсен, Грим, Перо gизабрала и приредила

Снежана Кићовић-Пејаковић
701 11 37661415 scb aАндерсен bХанс Кристијан f1805-1875 4070
701 11 37661415 sba aAndersen bHans Christian f1805-1875 4070
701 01 33079271 scb aГрим bЈакоб f1785-1863 4070
701 01 33079271 sba aGrimm bJacob f1785-1863 4070
701 01 33079527 scb aГрим bВилхелм f1786-1859 4070
701 01 33079527 sba aGrimm bWilhelm f1786-1859 4070
701 01 33079271 scb aПеро bШарл f1628-1703 4070
701 01 33079271 sba aPerrault bCharle f1628-1703 4070

(Paralelna polja 70X se uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki
vodijo kataloge v cirilici in latinici.)

8. * COBISS.net
200 0⊔ aЕлектроенергетика fПетко Нотов, Стефка Неделчева
700 ⊔1 310230629 sca aНотов bПетко Петров f1935- 4070
700 ⊔1 310230629 sba aNotov bPetko Petrov f1935- 4070
701 11 313328229 sca aНеделчева bСтефка Иванова f1953- 4070
701 11 313328229 sba aNedelčeva bStefka Ivanova f1953- 4070

(Podpolji 3 v paralelnih poljih 70X vsebujeta isto številko normativnega zapisa,
saj se paralelni obliki značnic preneseta iz istega normativnega zapisa.)
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702  OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi sekundarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu (npr.
ilustrator, prevajalec, urednik, mentor, fotograf itd.). Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
702 Osebno ime – sekundarna odgovornost r

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
e Kraj zaposlitve** nr
f Datumi nr
s Pisava* nr
3 Številka normativnega zapisa nr
4 Koda za vrsto avtorstva r
5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja nr
6 Podatki za povezovanje** nr
7 Šifra raziskovalca* nr
8 Šifra ustanove/organizacije* r
9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis*

⊔ Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0 Izpiše se v bibliografijah**
1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih**

1

2 Izloči se iz osebne bibliografije
Način vnosa imena

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek
2

1 Vnaša se priimek in ime

S prvim indikatorjem se določi izpis. Vrednosti "0" in "1" vplivata na izdelavo dodatnih vpisov v sistemih,
v katerih izdelujejo kataložne listke. V drugih sistemih indikator ni določen, z izjemo vrednosti "2", s katero
lahko izločimo enoto iz avtorjeve osebne bibliografije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje ali je ime vneseno v
naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).
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OPIS PODPOLJ

7025  Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

7026  Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 702 s pripadajočimi polji 902.

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 702 je v zapisu lahko izpolnjeno tudi, če nista izpolnjeni polji 700 ali 710. V polju 702 moramo
obvezno izpolniti podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H).

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje** (gl.
primera 5, 6), ki je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja. Polji 702 in
902 povežemo tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko ("01"–"99"). Če polju 702 pripada
več polj 902, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 902. Z uvedbo normativne
kontrole osebnih imen je podpolje 7026 ukinjeno, saj je povezava med polji 702 in 902 vzpostavljena preko
podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.

V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, se
lahko polje 702 ponovi tudi za istega avtorja (gl. primera 7, 8). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po
dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 702,
povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 702 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo
stvarnega naslova.

Bibliografija raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih
bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri
vnosu avtorjev za vodenje bibliografij so podane v Dodatku F.

SORODNA POLJA

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba
odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Enotno značnico za osebo iz podpolja
f ali g, ki ima sekundarno odgovornost, vnesemo v polje 702.
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700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Pri delih največ treh avtorjev vnesemo enotno značnico za prvega avtorja v polje 700. Podatke v polju
700 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 702.

701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701
oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 702.

902 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 702.

903 OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

1.
702 ⊔1 aIrvin bThomas Francis 4440

(Ime osebe s sekundarno odgovornostjo, vključno s kodo avtorstva, ki pove, da gre
za ilustratorja.)

2. *
200 0⊔ aO vprašanju biti fMartin Heidegger g[prevedel in spremno besedo napisal Tine

Hribar]
700 ⊔1 aHeidegger bMartin 4070
702 ⊔1 31557347 aHribar bTine 700494 4080 4730

(Kadar ima oseba več vrst odgovornosti, jih vpišemo v ponovljiva podpolja 4. V
zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, podpolje 3 v poljih 70X ni
nujno izpolnjeno.)

3. *
200 0⊔ aGospodinjstvo 5 iUčbenik za 5. razred devetletne osnovne šole fGregor Torkar,

Polonca Bratož Opaškar g[ilustratorji Matjaž Schmidt, Polonca Bratož Opaškar,
Janja Kunaver gfotografije Vojko Opaškar ... et al.]

700 ⊔1 38628323 aTorkar bGregor 723553 4070
701 ⊔1 38628835 aBratož Opaškar bPolonca 4070 4440
702 ⊔1 35829219 aSchmidt bMatjaž 4440
702 ⊔1 39838435 aKunaver bJanja 4440
702 ⊔1 38630371 aOpaškar bVojko 4600

4. *
200 1⊔ aKoroške pripovedke f[zbral] Vinko Möderndorfer g[ilustriral Gvido Birolla]
702 ⊔1 35177699 aMöderndorfer bVinko f1894-1958 4220
702 ⊔1 aBirolla bGvido 4440

(V zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, je podpolje 3 lahko tudi
neizpolnjeno.)
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5. * COBISS.net
200 0⊔ aKosovo ekratka povijest fNoel Malcolm g[prevod Senada Kreso, Sabina

Berberović, Amira Sadiković]
700 ⊔1 aMalcolm bNoel 4070
702 01 aKreso bSenada 4730
702 01 aBerberović bSabina 4730
702 01 aSadiković bAmira 4730

(Zapis je kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke, zato je določen
prvi indikator v poljih 702.)

6. * COBISS.net
200 1⊔ aZlatna vrba eerotske narodne pesme f[sakupio] Vitko Aleksić
702 01 aAleksić bVitko 4220

7. * COBISS.net
200 0⊔ aǂLes ǂhistoriens français à l'œuvre: 1995-2010 fsous la direction de Jean-François

Sirinelli ... [et al.]
702 01 314127973 sba aSirinelli bJean-Francois f1949- 4340
702 01 314127973 sca aСиринели bЖан-Франсоа f1949- 4340

(Paralelna polja 70X se uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki
vodijo kataloge v cirilici in latinici.)

8. * COBISS.net
200 1⊔ aИнтервенционизам Уједињених нација e1991-2004 f[приредили Матс

Бердал и Спирос Икономидис gпревела са енглеског језика Наташа
Бошковић

702 11 313918873 scb aБердал bМатс 4340 4080
702 11 313918873 sba aBerdal bMats 4340 4080
702 01 313918903 scb aИкономидис bСпирос 4340 4080
702 01 313918903 sba aEconomides bSpyros 4340 4080
702 01 31497703 scb aБошковић bНаташа f1982 4730
702 01 31497703 sba aBošković bNataša f1982 4730
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710  IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime korporacije, ki nosi primarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime
vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno korporativno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
710 Ime korporacije – primarna odgovornost nr

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr
3 Številka normativnega zapisa nr
4 Koda za vrsto avtorstva r
8 Šifra ustanove/organizacije* nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek
podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije (gl. primera 8, 9). Drugi indikator označuje obliko
oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v invertirani obliki (uporabimo,
kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka; gl. primer 12), pod sedežem
ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede na sedež; gl.
primer 14) ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).

© IZUM, december 2020 710 - 1



710 COMARC/B

OPIS PODPOLJ

710a  Začetni element

Del imena, ki se v značnici uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in
iskanje v katalogu. Kadar uporabimo polje 710, mora biti podpolje a obvezno izpolnjeno.

710b  Podrazdelek

Ime podrejene korporacije (gl. primer 13) ali ime korporacije, vnesene pod sedežem ali
jurisdikcijo (gl. primer 14). Podpolje ne vključuje pojasnil, ki jih doda katalogizator zaradi
razlikovanja med korporacijami z enakim imenom (gl. podpolje c). Podpolje ponovimo za
hierarhično nižje korporacije.

710c  Dodatek k imenu ali kvalifikator

Kakršen koli dodatek k imenu, ki ga doda katalogizator, razen zaporedne številke, kraja in leta
sestanka (gl. primer 12). Če je dodatkov več in so različnih tipov, podpolje ponovimo. Če je
dodatkov več, vendar so vsi na enaki ravni, jih vpišemo v isto podpolje in jih ločimo z ločilom " / ".

710d  Zaporedna številka sestanka

Zaporedna številka sestanka (gl. primere 9, 15, 16). Vnašamo arabske številke.

710e  Kraj sestanka

Kraj sestanka (gl. primere 8, 9, 15, 16).

710f  Leto sestanka

Leto sestanka (gl. primere 8, 9, 15, 16).

710g  Invertirani element

Kateri koli del imena korporacije, ki je odstranjen z začetka imena, zato da je korporacija vnesena
pod besedo, po kateri jo bomo najverjetneje iskali (gl. primer 12).
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710h  Del imena, ki ni začetni ali invertirani element

Pri značnicah z invertiranim elementom vnesemo v podpolje h del imena, ki ni začetni ali
invertirani element (gl. primer 12).

7103  Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za ime korporacije (gl. primere
7 do 9).

7104  Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med korporacijo, katere ime je vneseno v polju, in
bibliografsko enoto (gl. primer 11). Uporablja se globalni šifrant (gl. Dodatek H).

7108  Šifra ustanove/organizacije*

Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij ustanov v sistemih COBISS. Obvezno je v zapisih,
ki jih določena ustanova želi uvrstiti v bibliografijo ustanove (gl. primer 9). Uporablja se globalni
šifrant ustanov/organizacij (gl. Dodatek F.7).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje enotno korporativno značnico, ki predstavlja značnico glavnega vpisa.

V zapisu se polje 710 ne sme pojaviti hkrati s poljem 700 – Osebno ime – primarna odgovornost, ker ne
moreta biti hkrati določeni osebna in korporativna značnica glavnega vpisa.

Na izpisih se ločila med podpolji tvorijo avtomatsko. Iztočnica mora biti v polje vpisana z malimi črkami,
ki se na izpisih programsko pretvorijo v velike.

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime korporacije v podpolju f, ki ima
primarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 710.

711 IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Ime korporacije z alternativno odgovornostjo vnesemo v polje 711.

712 IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Ime korporacije s sekundarno odgovornostjo vnesemo v polje 712.
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910 IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Vzporedni naziv ali drugo obliko imena korporacije s primarno odgovornostjo vnesemo v polje 910.

916 IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*
Obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem zapisu,
povezanem s poljem 710, vnesemo v polje 916.

PRIMERI

1.
710 02 aLight Railway Transport League

(Primarno odgovornost za delo z naslovom "Johannesburg tramways" nosi
organizacija The Light Railway Transport League. Uporabljena katalogizacijska
pravila pri vseh korporativnih značnicah priporočajo opuščanje začetnega člena.)

2.
710 02 aBell and Howell. bMicro Photo Division

(Tak način vnosa je primeren za sisteme, ki v izpisih ne generirajo ločil. V sistemih
COBISS ločil med podpolji ne vnašamo.)

3.
710 01 aUnited States. bFarm Credit Administration. bPublic Affairs Division

(Za delo je odgovorna enota, ki je podrejena podrejenemu telesu.)

4.
710 01 aEssex c(County). bAdvisory Unit for Computer Education

(Kvalifikator v podpolju c pojasnjuje, da gre za okraj.)

5.
710 02 aNational Conference of Catholic Bishops c(United States)

(Organizacije z enakim imenom v različnih državah ločimo tako, da v podpolje c
vnesemo ime kraja kot kvalifikator.)

6.
710 12 aNASECODE II c(Conference) f(1981 : eTrinity College, Dublin)

(Imena sestankov vnašamo v strukturirani obliki. Na naslovni strani: "proceedings
of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th
June 1981". Izraz za sestanek vnesemo kot kvalifikator h kratici NASECODE II.
Vrednost prvega indikatorja je "1".)

7. *
200 0⊔ a30 let Univerze v Mariboru f[glavni urednik Ivan Rozman gfotografije Arhiv

UM, Mediaspeed.net]
710 02 3289533539 aUniverza v Mariboru

8. *
200 0⊔ aSlikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni f[Letno srečanje

Združenja za žilne bolezni SZD, Šmarješke Toplice, 20. in 21. maj 2005 guredniki
Aleš Blinc, Matija Kozak, Mišo Šabovič]
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710 02 3289165923 aSlovensko zdravniško društvo bZdruženje za žilne bolezni bLetno
srečanje f2005 eŠmarješke Toplice
(Sestanek, podrejen korporaciji. Kadar gre za sestanek korporacije, ki nima
posebnega imena (npr. letno srečanje, posvetovanje), mora imeti prvi indikator
vrednost "0".)

9. *
200 0⊔ aManagement v evropskem okolju ezbornik 1. strokovnega posveta Visoke šole za

management v Kopru, Bernardin, 10.-11. november 2000 f[risbe Alen Ježovnik]
710 02 3289588323 aVisoka šola za management bStrokovni posvet d1 f2000 eBernardin

83-402
(Sestanek, podrejen korporaciji. Šifra ustanove je podana v podpolju 8.)

10. *
200 0⊔ aFotografska razstava Društva ljubiteljev fotografije Maribor f[uredila Marjan

Laznik, Mihael Elvič]
710 00 aDruštvo ljubiteljev fotografije Maribor

(Normativni zapis za ime korporacije v normativni bazi podatkov še ne obstaja,
zato ni podpolja 3.)

11. *
200 0⊔ aBolj pravljica kot res bZvočni posnetek fMladinski pevski zbor Maribor

gdirigent[ka] Karmina Šilec g[klavir Olga Peceny]
710 02 aMladinski pevski zbor Maribor 4590

(Koda za vrsto avtorstva v podpolju 4 označuje vrsto odgovornosti, ki jo nosi
korporacija, navedena v podpolju 710.)

12. *
200 0⊔ aPopis igrokaza za diletantska društva euposlena muška i ženska lica navedena su

kod svakog igrokaza
710 00 aKugli gSt. hknjižara cZagreb
910 01 aSt. Kugli knjižara cZagreb

(Ime korporacije je vneseno v invertirani obliki.)

13. *
200 0⊔ aŠirjave krajine 2004 bElektronski vir erazstava študentov Oddelka za likovno

umetnost, februar/marec 2005 fmentorja Anka Krašna, Oto Rimele g...
710 02 aUniverza v Mariboru bPedagoška fakulteta bOddelek za likovno umetnost

(Podrejeno korporacijo vnesemo v podpolje 710b kot podrazdelek. Podpolje b
ponovimo za hierarhično nižjo korporacijo.)

14. *
200 0⊔ aUstavno sodišče Republike Slovenije dǂThe ǂConstitutional Court of the Republic

of Slovenia f[besedilo Jadranka Sovdat, Ivan Biščak gfotografije Miran Kambič,
Stane Klemenc, Tone Stojko gprevod Marko Novak, Dean De Vos]

710 01 aSlovenija bUstavno sodišče
(Korporacija je vnesena pod sedežem ali jurisdikcijo.)

15. * COBISS.net
200 1⊔ aMehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika ezbornik radova fVI

Međunarodni simpozijum povodom 40 godina Smera za mehanizaciju u rudarstvu
g[glavni urednik Vojin Čokorilo] dMechanization and automatization in mining
and energetics eproceedings fVI International Symposium on the occasion of the
40th anniversary of department of Mining Mechanization Engineering
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710 12 aMeđunarodni simpozijum Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika
d6 f2002 eBeograd
(Sestanek, določen z zaporedno številko, letom in krajem sestanka. Zapis je
kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke. Zaradi dodatnega vpisa je
v polju 200 vrednost prvega indikatorja "1".)

16. * COBISS.net
200 1⊔ aŽivot i delo akademika Pavla Ivića ezbornik radova sa trećeg međunarodnog

naučnog skupa Život i delo akademika Pavla Ivića, Beograd, Novi Sad, Subotica,
17-19. septembar 2001 f[organizatori] Gradska biblioteka Subotica … [i dr.]
gglavni urednik Judita Plankoš

710 12 aMeđunarodni naučni skup Život i delo akademika Pavla Ivića d3 f2001
eSubotica eBeograd eNovi Sad
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711  IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST

Polje vsebuje ime korporacije, ki nosi alternativno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu.
Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno korporativno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
711 Ime korporacije – alternativna odgovornost r

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr
3 Številka normativnega zapisa nr
4 Koda za vrsto avtorstva r
6 Podatki za povezovanje nr
8 Šifra ustanove/organizacije* nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek
podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v
invertirani obliki (uporabimo, kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka),
pod sedežem ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede
na sedež), ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).
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OPIS PODPOLJ

7116  Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 711 s pripadajočimi polji 911 (gl.
primer 4).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 7116 uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim zapisom preko
podpolja 7113.

Druga navodila za vnos v polje 711 so enaka kot navodila za vnos v polje 710.

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Če sta v prvi navedbi odgovornosti
dve imeni ali če so tri, so vsa imena za prvim pogosto imena z alternativno odgovornostjo; če gre za
ime korporacije, ga vpišemo v polje 711 v obliki točke dostopa.

710 IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
Ime korporacije s primarno odgovornostjo vnesemo v polje 710.

712 IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Če obstajajo korporacije, za katere velja, da imajo manjšo odgovornost kot korporacije, navedene v
poljih 710 in 711, jih vnesemo v polje 712.

911 IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Vzporedni naziv ali drugo obliko imena korporacije z alternativno odgovornostjo vnesemo v polje 911.

916 IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*
Obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem zapisu,
povezanem s poljem 711, vnesemo v polje 916.

PRIMERI

1.
710 01 aPennsylvania. bState University bDept. of Agricultural Economics and Rural

Sociology
711 01 aPennsylvania. bAgricultural Experiment Station, University Park
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(Korporaciji nosita skupno odgovornost za kontinuirani vir. Ime , ki je zapisano
na prvem mestu, pripada korporaciji, ki nosi primarno odgovornost. Na drugem
mestu je ime korporacije, ki ima alternativno odgovornost.)

2. *
200 0⊔ aČlovek in velike zveri ezbornik referatov s strokovnega posveta Ekološkega

foruma Liberalne demokracije Slovenije in Društva Kočevski naravni park, [14.
marca 2000, Kočevje] f[urednik Božidar Flajšman]

710 02 aLiberalna demokracija Slovenije bEkološki forum bStrokovni posvet f2000
eKočevje

711 02 aDruštvo Kočevski naravni park bStrokovni posvet f2000 eKočevje
(Normativnih zapisov za oba posveta še ni, zato v poljih 710 in 711 ni podpolj 3.)

3. *
200 1⊔ aVloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije

ezbornik referatov dThe role of special and academic libraries in the process
of European integration eproceedings f10. strokovno posvetovanje specialnih
knjižnic in 3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno
udeležbo, Ljubljana, 18.-19. november 2004 f= 10th Slovenian Conference of
Special Libraries and 3rd Slovenian Conference of Academic Libraries with
International Attendance, Ljubljana, November 18-19, 2004 g[urednici Anamarija
Rožić-Hristovski, Kristina Hacin-Ludvik]

710 12 aStrokovno posvetovanje specialnih knjižnic d10 f2004 eLjubljana
711 12 3289395299 aStrokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno

udeležbo d3 f2004 eLjubljana
910 12 aSlovenian Conference of Special Libraries d10 f2004 eLjubljana
911 12 3289395299 aSlovenian Conference of Academic Libraries with International

Attendance d3 f2004 eLjubljana
(V normativni bazi je le zapis za posvetovanje visokošolskih knjižnic, zato ima le
polje 711 podpolje 3, polje 710 pa ne.)

4. *
200 0⊔ aStrokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017

f[uredila Nada Razpet] g[izdalo] Društvo matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije

710 02 aDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije bStrokovno srečanje
f2017 eVipava

711 02 aDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije bObčni zbor d70 f2017
eVipava 601

910 02 aDMFA Slovenije bStrokovno srečanje f2017 eVipava
911 02 aDMFA Slovenije bObčni zbor d70 f2017 eVipava 601
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900  OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
(VARIANTNA ZNAČNICA)*

Polje 900 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena avtorja, navedenega v polju
700.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
900 Osebno ime – primarna odgovornost (variantna

značnica)*
r

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
f Datumi nr
s Pisava nr
z Enotna oblika imena** nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr
9 Jezik nr

Indikatorji

Pomen indikatorjev v poljih, ki so povezana z normativno bazo, se razlikuje od pomena indikatorjev v
poljih, ki povezave nimajo.

Indikatorji v poljih, povezanih z normativno bazo

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis

⊔ Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
1

2 Izloči se iz osebne bibliografije
Način vnosa imena

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek
2

1 Vnaša se priimek in ime

Vrednost prvega indikatorja se avtomatsko prevzame iz polja 700. Vrednost drugega indikatorja se
avtomatsko prevzame iz polja 400 v normativnem zapisu.

Indikatorji v poljih brez povezave z normativno bazo

INDIKATOR VREDNOST POMEN
1

Oblika imena2
0 Ime ali ime in priimek - etimološka oblika
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INDIKATOR VREDNOST POMEN
1 Ime ali ime in priimek - fonetična oblika
2 Ime ali ime in priimek - psevdonim
3 Priimek in ime - etimološka oblika
4 Priimek in ime - fonetična oblika
5 Priimek in ime - psevdonim
6 Dvojni priimek
8 Začetnice
9 Ostalo

Drugi indikator določa vrsto variantnega imena avtorja, vpisanega v polje 900 (gl. primere 6–10).

OPIS PODPOLJ

900z  Enotna oblika imena**

Podpolje je bilo namenjeno izpisu celotne kazalke iz polja 900.

9005  Koda za odnos

Koda označuje odnos med variantno in enotno značnico (gl. primere 1, 2, 4, 5). Uporabljajo se
sledeče kode:

e psevdonim
f pravo ime
i versko ime
j ime po poroki
k ime pred poroko
l skupni psevdonim

m posvetno ime
z drugo

9009  Jezik

Koda označuje jezik osnovnega dela variantne značnice, kadar se razlikuje od jezika osnovnega
dela enotne značnice (gl. primere 2, 3, 11).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700).
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Če obstaja več variantnih značnic, se polje 900 ponovi (gl. primere 2, 3, 4, 6, 8, 11).

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za avtorja, navedenega v polju 900.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aZa sončno damo fVintgarski
700 ⊔0 31242211 aVintgarski 4070
900 ⊔1 31242211 5f aŽumer bViktor

(Pravo ime avtorja je Viktor Žumer.)

2. *
200 0⊔ aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II.
700 ⊔0 3427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070
900 ⊔0 3427875 9slv aJanez Pavel dII cpapež
900 ⊔1 3427875 5m aWojtyła bKarol

(Pri več variantnih značnicah se polje 900 ponovi.)

3. *
200 0⊔ aǂThe ǂproperty rights school eis economic ownership the missing link?

fAlexander Bajt
700 ⊔1 31568099 aBajt bAleksander 700547 4070 84-048
900 ⊔1 31568099 aBajt bA.
900 ⊔1 31568099 9scr aBajt bAleksandar
900 ⊔1 31568099 9eng aBajt bAlexander

(V poljih 900 sta srbska in angleška oblika imena avtorja.)

4. *
200 0⊔ aPrimerjava različnih postopkov sušenja sadja ediplomska naloga fIrma Bizjak
700 ⊔1 32490211 aKoren bIrma 705763 4070
900 ⊔1 32490211 5k aBizjak bIrma
900 ⊔1 32490211 5z aKoren bI.

5. *
200 0⊔ aUporaba sedativa ob analgetiku pri neintubiranem bolniku dConscious sedation

fMiša Hribar-Habinc
700 ⊔1 3366435 aHribar-Habinc bMiša 4070
900 ⊔1 3366435 5z aHabinc bMiša Hribar-
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6. * COBISS.net
200 0⊔ aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi
700 ⊔1 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070
900 ⊔6 aBosnawi bMelika Salihbeg
900 ⊔9 aSalihbegović bMelika

(Pri več variantnih značnicah se polje 900 ponovi. Pri dvojnem priimku avtorice
je vrednost drugega indikatorja "6", pri dekliškem priimku pa je vrednost drugega
indikatorja "9".)

7. * COBISS.net
200 0⊔ aFrancuski jezik etekstovi za III i IV razred usmerenog obrazovanja mašinske i

mašinsko-energetske struke fNadežda Icić-Krpan
700 ⊔1 aIcić-Krpan bNadežda 4070
900 ⊔6 aKrpan bNadežda Icić-

8. * COBISS.net
200 0⊔ aEzopove basne fEsop
700 ⊔0 aAesopus 4070
900 ⊔1 aEsop
900 ⊔1 aEzop

(Pri fonetični obliki imena avtorja je vrednost drugega indikatorja "1".)

9. * COBISS.net
200 0⊔ aMit o Sizifu e[ogled o apsurdu] fAlber Kami gprevela sa francuskog Vesna Injac
700 ⊔1 aKami bAlber 4070
702 01 aInjac bVesna 4730
900 ⊔3 aCamus bAlbert

(Pri izvirni obliki imena avtorja je vrednost drugega indikatorja "3".)

10. * COBISS.net
200 0⊔ aBesudni dani e(roman) fPavle Ugrinov
700 ⊔1 aUgrinov bPavle 4070
900 ⊔9 aPopović bVasilije

(Pri pravem imenu avtorja je vrednost drugega indikatorja "9".)

11. * COBISS.net
200 0⊔ aНемили-недраги eповест fИван Вазов g[ил. Борис Николов Стоилов]
700 ⊔1 3299877 sca aВазов bИван Минчов f1850-1921 4070
700 ⊔1 3299877 sba aVazov bIvan Minčov f1850-1921 4070
900 ⊔1 3299877 aВазов bИван Минчев f1850-1921
900 ⊔1 3299877 aВазов bИван f1850-1921
900 ⊔1 3299877 aВазов bИв. f1850-1921
900 ⊔1 3299877 aВазов bИ. f1850-1921
900 ⊔1 3299877 5e aГабровски bT. f1850-1921
900 ⊔0 3299877 5e aПейчин f1850-1921
900 ⊔1 3299877 sca 9ukr aВазов bЇван f1850-1921
900 ⊔1 3299877 sba 9ger aWazow bIwan f1850-1921

(Zapis iz sistema, v katerem vodijo vzporedne kataloge v latinici in cirilici ter
imajo vključeno normativno kontrolo. V poljih 900 sta ukrajinska in nemška
oblika imena avtorja.)
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901  OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
(VARIANTNA ZNAČNICA)*

Polje 901 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena avtorja, navedenega v polju
701.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
901 Osebno ime – alternativna odgovornost

(variantna značnica)*
r

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
f Datumi nr
s Pisava nr
z Enotna oblika imena** nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr
6 Podatki za povezovanje** nr
9 Jezik nr

Indikatorji

Pomen indikatorjev v poljih, ki so povezana z normativno bazo, se razlikuje od pomena indikatorjev v
poljih, ki povezave nimajo.

Indikatorji v poljih, povezanih z normativno bazo

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis

⊔ Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0 Izpiše se v bibliografijah**
1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih**

1

2 Izloči se iz osebne bibliografije
Način vnosa imena

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek
2

1 Vnaša se priimek in ime

Vrednost prvega indikatorja pri polju 901 se avtomatsko prevzame iz polja 701. Vrednost drugega
indikatorja se avtomatsko prevzame iz polja 400 v normativnem zapisu.
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Indikatorji v poljih brez povezave z normativno bazo

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis

⊔ Brez vrednosti
0 Izpiše se v bibliografijah

1

1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih
Oblika imena

0 Ime ali ime in priimek - etimološka oblika
1 Ime ali ime in priimek - fonetična oblika
2 Ime ali ime in priimek - psevdonim
3 Priimek in ime - etimološka oblika
4 Priimek in ime - fonetična oblika
5 Priimek in ime - psevdonim
6 Dvojni priimek
8 Začetnice

2

9 Ostalo

Prvi indikator v polju 901 mora imeti enako vrednost kot prvi indikator v polju 701. Drugi indikator določa
vrsto variantnega imena avtorja, vpisanega v polje 901.

OPIS PODPOLJ

9016  Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 701 s pripadajočimi polji 901.

Za druga podpolja veljajo enaka navodila kot pri polju 900 (gl. opis polja 900).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje**,
ki je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja. Polje 701 povežemo
s pripadajočim poljem 901 tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99). Če
polju 701 pripada več polj 901, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 901. Z
uvedbo normativne kontrole osebnih imen je podpolje 7016 ukinjeno, saj je povezava med polji 701 in 901
vzpostavljena preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.

SORODNA POLJA

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba
odgovornosti
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V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za avtorja, navedenega v polju 901.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aPrvi koraki v svetu prometa ev pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok f[avtorja

Mateja Markl, Bojan Žlender gfotografije Aleš Fevžer]
700 ⊔1 34964451 aMarkl bMateja 720483 4070
701 ⊔1 31448035 aŽlender bBojan f1954- 4070
702 ⊔1 35550691 aFevžer bAleš 4600
901 ⊔1 31448035 5z 9eng aZlender bBojan
902 ⊔1 35550691 aFevžar bAleš

(V polju 901 je angleška oblika imena avtorja.)

2. * COBISS.net
200 0⊔ aǂA ǂking and a premier econstruction of political charisma and the return of

Simeon II to Bulgarian politics fBoris Gurov, Emilia Zankina
701 01 349767269 sba aZankina bEmilija 4070
701 01 349767269 sca aЗанкина bЕмилия 4070
901 01 349767269 sba 9eng aZankina bEmilia

(Zapis iz sistema, v katerem izdelujejo kataložne listke, vodijo vzporedne kataloge
v latinici in cirilici ter imajo vključeno normativno kontrolo.)
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902  OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
(VARIANTNA ZNAČNICA)*

Polje 902 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena avtorja, navedenega v polju
702.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
902 Osebno ime – sekundarna odgovornost (variantna

značnica)*
r

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
f Datumi nr
s Pisava nr
z Enotna oblika imena** nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr
6 Podatki za povezovanje** nr
9 Jezik nr

Indikatorji

Pomen indikatorjev v poljih, ki so povezana z normativno bazo, se razlikuje od pomena indikatorjev v
poljih, ki povezave nimajo.

Indikatorji v poljih, povezanih z normativno bazo

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis

⊔ Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0 Izpiše se v bibliografijah**
1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih**

1

2 Izloči se iz osebne bibliografije
Način vnosa imena

0 Vnaša se samo ime ali ime in priimek
2

1 Vnaša se priimek in ime

Vrednost prvega indikatorja pri polju 902 se avtomatsko prevzame iz polja 702. Vrednost drugega
indikatorja se avtomatsko prevzame iz polja 400 v normativnem zapisu.
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Indikatorji v poljih brez povezave z normativno bazo

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis

⊔ Brez vrednosti
0 Izpiše se v bibliografijah

1

1 Izpiše se v bibliografijah in na listkih
Oblika imena

0 Ime ali ime in priimek - etimološka oblika
1 Ime ali ime in priimek - fonetična oblika
2 Ime ali ime in priimek - psevdonim
3 Priimek in ime - etimološka oblika
4 Priimek in ime - fonetična oblika
5 Priimek in ime - psevdonim
6 Dvojni priimek
8 Začetnice

2

9 Ostalo

Prvi indikator v polju 902 mora imeti enako vrednost kot prvi indikator v polju 702. Drugi indikator določa
vrsto variantnega imena avtorja, vpisanega v polje 902.

OPIS PODPOLJ

9026  Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01-99>) za povezovanje polj 702 s pripadajočimi polji 902 (gl.
primera 2 in 3).

Za druga podpolja veljajo enaka navodila kot pri polju 900 (gl. opis polja 900).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje**, ki je
namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja (gl. primera 3 in 4). Polje 702
povežemo s pripadajočim poljem 902 tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99).
Če polju 702 pripada več polj 902, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 902. Z
uvedbo normativne kontrole osebnih imen je podpolje 7026 ukinjeno, saj je povezava med polji 702 in 902
vzpostavljena preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.
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SORODNA POLJA

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba
odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za avtorja, navedenega v polju 902.

PRIMERI

1. *
200 1⊔ aPeriodni sistem elementov f[metodično obdelali N. Dekleva, S. Glažar, P.

Menzel]
702 ⊔1 319333475 aDekleva bNina 4340
702 ⊔1 32316899 aGlažar bSaša A. 704810 4340
702 ⊔1 aMenzel bPeter 4340
902 ⊔1 32316899 5z aGlažar bS. A.
902 ⊔1 32316899 5z aGlažar bSaša Aleksij
902 ⊔1 32316899 5z aGlažar bSaša Aleksej
902 ⊔1 32316899 5z aGlažar bSaša
902 ⊔1 32316899 5z aGlažar bS.
902 ⊔1 32316899 5z 9eng aGlazar bS. A.
902 ⊔1 32316899 5z 9eng aGlazar bSasa A.

(V zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, je podpolje 3 lahko tudi
neizpolnjeno. Pri več variantnih značnicah se polje 902 ponovi.)

2. * COBISS.net
200 0⊔ aUticaj ishemičnih promjena očnog dna-retine na biohemijski sastav corpus

vitreuma edoktorska disertacija fAmila Alikadić-Husović gmentor Ljiljana
Milanović-Eichberger

700 ⊔1 aAlikadić-Husović bAmila 4070
702 11 aMilanović-Eichberger bLjiljana 4991 601
900 ⊔6 aHusović bAmila Alikadić-
902 16 aEichberger bLjiljana Milanović- 601

(Polje 702 in pripadajoče polje 902 v podpolju 6 vsebujeta enako številko, ki polji
enolično poveže. Zapis je kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke,
zato je v poljih 702 in 902 določen prvi indikator.)

3. * COBISS.net
200 0⊔ aRužno pače enajlepše bajke fHans Kristijan Andersen g[prevod Petar Vujičić

gizbor bajki Dušan Patić gilustracije Vilhelm Pedersen i Lorens Frelih]
700 ⊔1 aAndersen bHans Kristijan 4070
702 01 aVujičić bPetar 4730
702 01 aPatić bDušan 4340
702 01 aPedersen bVilhelm 4440 601
702 01 aFrelih bLorens 4440 602
900 ⊔3 aAndersen bHans Christian
902 03 aPedersen bVilhelm 601
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902 03 aFrolich bLorenz 602
(Kadar je več polj 702, ki jim pripada polje 902, vsakem paru v podpolju 6
določimo svojo številko.)

4. * COBISS.net
200 1⊔ aБойните маршове на честта и славата на България bЗвукозапис
702 01 3299877 sca aВазов bИван Минчов f1850-1921 4520
702 01 3299877 sba aVazov bIvan Minčov f1850-1921 4520
902 01 3299877 5e aГабровски bT. f1850-1921
902 00 3299877 5e aПейчин f1850-1921
902 01 3299877 sba 9ger aWazow bIwan f1850-1921
902 01 3299877 sca 9ukr aВазов bЇван f1850-1921

(Zapis iz sistema, v katerem vodijo vzporedne kataloge v latinici in cirilici ter
imajo vključeno normativno kontrolo. Prvi dve polji 902 vsebujeta psevdonima
pesnika Vazova, drugi dve polji 902 pa nemško in ukrajinsko obliko imena
avtorja.)

902 - 4 © IZUM, december 2020



COMARC/B 903

903  OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*

Polje 903 vsebuje sorodno značnico za osebno ime, tj. enotno značnico, ki je povezana z enotno značnico
v polju 70X ali 71X.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
903 Osebno ime (sorodna značnica)* r

a Začetni element nr
b Preostali del imena nr
c Dodatki k imenu (ne datumi) r
d Rimske številke nr
f Datumi nr
s Pisava nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr

Indikatorji

Vrednost prvega indikatorja pri polju 903 se avtomatsko prevzame iz polja 70X (gl. opis 1. indikatorja pri
opisu polj 700, 701 in 702).

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena (gl. opis indikatorjev pri polju 700).
Vrednost drugega indikatorja se avtomatsko prenese iz polja 500 ustreznega normativnega zapisa.

OPIS PODPOLJ

Za podpolja polja 903 veljajo navodila, opisana pri polju 900 (gl. opis polja 900).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo. Povezovanje enotne značnice s
pripadajočimi sorodnimi značnicami je vzpostavljeno preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa. Na
osnovi te povezave se v polja 903 avtomatsko prenese vsebina iz polj 500 v normativnem zapisu (gl. primer
1). Če v normativnem zapisu obstaja več sorodnih značnic, se polje 903 ponovi.

SORODNA POLJA

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba
odgovornosti
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V polje 200 vnesemo podatke o odgovornosti v obliki, kot so navedeni na enoti.

70X OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST, OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica, ki je povezana s sorodno značnico v polju 903.

71X IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE
– ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST
Enotna značnica, ki je povezana s sorodno značnico v polju 913.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aPrišli so časi, ki pomenijo konec izganjanja grščine in latinščine fSilvester

Kopriva g[zapisala] Marjeta Novak-Kajzer
700 ⊔1 36612579 aKopriva bSilvester f1908-1991 4460
702 ⊔1 36408547 aNovak-Kajzer bMarjeta 4470
900 ⊔1 36612579 aKopriva bS.
902 ⊔1 36408547 5z aKajzer bMarjeta Novak-
902 ⊔1 36408547 aNovak Kajzer bMarjeta
902 ⊔1 36408547 5z aKajzer bMarjeta Novak
902 ⊔0 36408547 aM. N. K.
903 ⊔1 36408547 aNovak bMarjeta f1951-

(Avtorica uporablja dve variantni obliki imena glede na vsebino pisanja. Pod
imenom Marjeta Novak objavlja samo literarna dela.)

2. * COBISS.net
200 0⊔ aГневът на мачките eголям епико-битов порнографски роман eбой с диваци

eсоциални драми fМарко Стойчев, Атанас Славов
700 ⊔1 316518501 sca aСтойчев bМарко Кънчев f1931-2006 4070
700 ⊔1 316518501 sba aStojčev bMarko Kǎnčev f1931-2006 4070
701 11 31033061 sca aСлавов bАтанас Василев f1930-2010 4070
701 11 31033061 sba aSlavov bAtanas Vasilev f1930-2010 4070
903 ⊔0 316518501 5l sca aБратя Мормареви
903 ⊔0 316518501 5l sba aBratja Mormarevi

(Za dela, ki jih Marko Stojčev piše skupaj z Moricem Jomtovim, uporablja skupni
psevdonim Bratja Mormarevi.)
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COMARC/B 910

910  IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
(VARIANTNA ZNAČNICA)*

Polje 910 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena korporacije, navedene v
polju 710.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
910 Ime korporacije – primarna odgovornost

(variantna značnica)*
r

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr
9 Jezik nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

9105  Koda za odnos

Koda označuje odnos med variantno in enotno značnico. Uporabljata se kodi:

d akronim
z drugo
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9109  Jezik

Koda označuje jezik osnovnega dela variantne značnice, kadar se razlikuje od jezika osnovnega
dela enotne značnice.

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Če obstaja več variantnih značnic, se polje 910 ponovi.

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

710 IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 910.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aZbornik f8. dnevi prekrškovnega prava – DPP 2013, 9. in 10. maj, Kranjska Gora
710 12 3286867043 aDnevi prekrškovnega prava d8 f2013 eKranjska Gora
910 12 3286867043 aDPP d8 f2013 eKranjska Gora

2. *
200 0⊔ aAnalitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva f7. konferenca DAES,

Ljubljana, 8.–9. december 2016 g[uredila Maja Kožar, Tomaž Cunder]
710 02 aDruštvo agrarnih ekonomistov Slovenije bKonferenca d7 f2016 eLjubljana
910 12 aDAES bKonferenca d7 f2016 eLjubljana

(Normativni zapis za konferenco v normativni bazi podatkov še ne obstaja, zato ni
podpolja 3.)
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COMARC/B 911

911  IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*

Polje 911 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena korporacije, navedene v
polju 711.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
911 Ime korporacije – alternativna odgovornost

(variantna značnica)*
r

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr
6 Podatki za povezovanje nr
9 Jezik nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

9116  Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 711 s pripadajočimi polji 911 (gl.
primera 2, 3).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 910 (gl. opis polja 910).
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 9116 za povezovanje uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim
zapisom preko podpolja 3. Če obstaja več variantnih značnic, se polje 911 ponovi.

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

711 IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 911.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aEtičnost razmišljanja in delovanja pri uveljavljanju strategije univerzalne

odličnosti in mojstrstva f22. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva in 14.
konferenca zmagovalcev EFQM, 20. in 21. maj 2010, na Otočcu g[urednik Boris
Bukovec]

710 12 aMednarodni forum odličnosti in mojstrstva d22 f2010 eOtočec
711 02 3287094371 aEuropean Foundation for Quality Management bKonferenca

zmagovalcev d14 f2010 eOtočec
911 02 3287094371 aEFQM bKonferenca zmagovalcev d14 f2010 eOtočec

2. *
200 0⊔ aLift me up eumetnost – tehnologija – znanost e= art - technology - science

fMFRU [in] Kiblix 2015, 7.-9. oktober 2015 g[uredila Snežana Štabi gprevodi
Helena Fošnjar]

710 12 3305682019 aMednarodni festival računalniških umetnosti f2015 eMaribor
711 12 aMednarodni festival Kiblix f2015 eMaribor 601
910 12 3305682019 aMFRU f2015 eMaribor
911 12 aKiblix f2015 eMaribor 601

(Polje 711 je s pripadajočim poljem 911 povezano s podpoljem 6, saj zapis za
Mednarodni festival Kiblix v normativni bazi podatkov še ne obstaja.)

3. *
200 0⊔ aZbornik predavanj dCollection of scientific papers f6. pomurski in drugi

mednarodni simpozij o kronični rani f= 6th Pomurje and 2th International
Symposium on Chronic Wounds, Moravske Toplice, 16. oktober 2015 g[urednica]
Marija Kohek

710 12 aPomurski simpozij o kronični rani d6 f2015 eMoravske Toplice
711 12 aMednarodni simpozij o kronični rani d2 f2015 eMoravske Toplice 601
910 12 aPomurje Symposium on Chronic Wounds d6 f2015 eMoravske Toplice
911 12 aInternational Symposium on Chronic Wounds d2 f2015 eMoravske Toplice 601
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COMARC/B 912

912  IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
(VARIANTNA ZNAČNICA)*

Polje 912 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena korporacije, navedene v
polju 712.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
912 Ime korporacije – sekundarna odgovornost

(variantna značnica)*
r

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr
6 Podatki za povezovanje nr
9 Jezik nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

9126  Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 712 s pripadajočimi polji 912 (gl.
primer 2).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 910 (gl. opis polja 910).
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 9126 za povezovanje uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim
zapisom preko podpolja 3. Če obstaja več variantnih značnic, se polje 912 ponovi (gl. primer 2).

SORODNA POLJA

200f NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

712 IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 912.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aIzvlečki referatov dAbstract volume f12. slovensko posvetovanje o varstvu

rastlin z mednarodno udeležbo f= 12th Slovenian Conference on Plant Protection
with International Participation, 3.-4. marec 2015, Ptuj, Slovenija g[organizator
Društvo za varstvo rastlin Slovenije g= organizer Plant Protection Society of
Slovenia gurednik Stanislav Trdan]

710 12 3289130083 aSlovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo
d12 f2015 ePtuj

712 02 3287009635 aDruštvo za varstvo rastlin Slovenije
910 12 3289130083 aSlovenian Conference on Plant Protection with International

Participation d12 f2015 ePtuj
912 02 3287009635 aPlant Protection Society of Slovenia

2. *
200 0⊔ aVizije prostorskega razvoja ezelena tirna infrastruktura f27. Sedlarjevo srečanje

g[organiziralo] DUPPS, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
g= [organized by] TSPAS, Town and Spatial Planning Association of Slovenia
g[glavni urednik Boštjan Kerbler]

710 12 aSedlarjevo srečanje d27 f2016 eLjubljana
712 02 aDruštvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije 601
912 02 aSpatial Planning Association of Slovenia 601
912 02 aDUPPS 601
912 02 aTSPAS 601

(Polje 712 je s pripadajočimi polji 912 povezano s podpoljem 6, saj zapis za
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije v normativni bazi podatkov
še ne obstaja.)

912 - 2 © IZUM, december 2020



COMARC/B 913

913  IME KORPORACIJE (SORODNA ZNAČNICA)*

Polje 913 vsebuje sorodno značnico za ime korporacije, tj. enotno značnico, ki je povezana z enotno
značnico v polju 70X ali 71X.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
913 Ime korporacije (sorodna značnica)* r

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr
3 Številka normativnega zapisa nr
5 Koda za odnos nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

Za podpolja polja 913 veljajo navodila, opisana pri polju 910 (gl. opis polja 910).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja samo za korporativne značnice, ki so povezane z normativno bazo podatkov. Povezovanje
enotne značnice s pripadajočimi sorodnimi značnicami je v takšnih primerih vzpostavljeno preko podpolja
3 – Številka normativnega zapisa. V polja 913 se vpiše vsebina iz polj 510 v normativnem zapisu (gl. primer
1). Če v normativnem zapisu obstaja več sorodnih značnic, se polje 913 ponovi.
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SORODNA POLJA

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba
odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

70X OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST, OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica, ki je povezana s sorodno značnico v polju 903.

71X IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE
– ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST
Enotna značnica, ki je povezana s sorodno značnico v polju 913.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aPetdeset let Lutkovnega gledališča Ljubljana
710 02 3287872867 aLutkovno gledališče Ljubljana
910 02 3287872867 5d aLGL
910 02 3287872867 aLjubljana Puppet Theatre
913 02 3287872867 5a aMestno lutkovno gledališče Ljubljana

(Korporacija se je v preteklosti imenovala Mestno lutkovno gledališče Ljubljana.)
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COMARC/B 916

916  IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*

Polje 916 vsebuje obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem
zapisu, povezanem s poljem v bloku 71X.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
916 Ime korporacije – nepovezana oblika* r

a Začetni element nr
b Podrazdelek r
c Dodatek k imenu ali kvalifikator r
d Zaporedna številka sestanka nr
e Kraj sestanka r
f Leto sestanka nr
g Invertirani element nr
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta korporacije

0 Ime korporacije
1

1 Sestanek
Način vnosa imena

0 Ime v invertirani obliki
1 Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo

2

2 Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenco, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek
podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v
invertirani obliki (uporabimo, kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka),
pod sedežem ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede
na sedež) ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).

OPIS PODPOLJ

Za vnos v polje 916 in pripadajoča podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje izpolnjujejo le katalogizatorji, ki nimajo pooblastila za urejanje normativnih zapisov za korporacije.
V primeru da je polje bloka 71X povezano z normativnim zapisom, se v polje 916 vpišejo tiste oblike imena
korporacije, ki v normativnem zapisu manjkajo.

Polje 916 je namenjeno predvsem iskanju po oblikah imen korporacij, ki jih v normativnih zapisih ni.

SORODNA POLJA

200fg NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba
odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.

71X IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE
– ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 916.

PRIMERI

1. *
200 0⊔ aIz utripa naše šole e200 let OŠ Kozje f[uredniški odbor Elizabeta Tučič ... et al.]
710 02 3288333155 aOsnovna šola Kozje
916 02 aOŠ Kozje

(V normativnem zapisu za Osnovno šolo Kozje ni oblike imena OŠ Kozje.
Katalogizator ni imel pooblastila za urejanje zapisov za korporacije, zato je
uporabil polje 916 in vnesel obliko, ki ni povezana z normativnim zapisom.)

2. *
200 1⊔ aRaziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes ezbornik povzetkov e2. nacionalna

znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017 f[organizatorja] Pedagoški
inštitut (PI) in Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE)
g[uredili Mitja Sardoč, Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž]

712 02 3288416611 aPedagoški inštitut cLjubljana
712 02 aSlovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije 601
912 02 aSLODRE 601
916 02 aPI cLjubljana

(V normativni bazi obstaja zapis za Pedagoški inštitut, zato smo ime preko
podpolja 7123 v bibliografskem zapisu povezali z normativnim zapisom. Ker
v normativnem zapisu ni variantne oblike imena PI, smo jo vnesli v polje 916.
Normativnega zapisa za Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije
ni v normativni bazi podatkov, zato smo značnico ročno vnesli v polje 712.
Nesprejeto obliko imena SLODRE smo vnesli v polje 912.)
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970  POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ*

Polje je namenjeno vnosu podatkov, ki so potrebni pri spremljanju rezultatov raziskovalnega dela in ne
sodijo v druge skupine podatkov formata COMARC/B.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
970 Polje za potrebe bibliografij* nr

a Odgovornost – korporacija nr
b Skupno število avtorjev nr
c Število znakov nr
d Način izida zbornika/prispevka nr
e Posebnosti v točkovanju nr
f Skupno število sodelavcev pri raziskavi nr
g Konferenčni prispevki v revijah nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

970a  Odgovornost – korporacija

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov o primarni korporativni odgovornosti. Podatek vnašamo
samo, kadar primarna odgovornost ni razvidna iz naslova v polju 200. V podpolju 970a lahko
navedemo tudi vrsto avtorstva  (gl. primer 2).

V zapisih za prispevke na konferencah lahko v podpolje vpišemo ime konference, kadar zapis za
zbornik ne obstaja  (gl. primer 17).

970b  Skupno število avtorjev

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila avtorjev, če vsi niso navedeni v poljih 70X. Kadar
pa so vsi avtorji navedeni že v poljih 70X, njihovega števila ne vpisujemo še v podpolje 970b.
Oseb, ki so sodelovale pri raziskavi, ne pa tudi pri pripravi dokumenta (navadno članka), v
skupnem številu avtorjev ne upoštevamo. Podatek se uporablja pri izračunu avtorskega deleža
pri dokumentu.
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970c  Število znakov

Podpolje je namenjeno vnosu števila znakov (s presledki in ločili), ki jih gradivo vsebuje.
Uporablja se takrat, ko na osnovi podatka v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg ni
možno programsko izračunati obsega besedila v skladu z veljavnim pravilnikom za vrednotenje
raziskovalne uspešnosti.

970d  Način izida zbornika/prispevka

V zapise za zbornike, ki so izšli v okviru kake znanstvene revije ter v zapise za prispevke, kadar
zbornik ni posebej obdelan, vnesemo kodo, ki označuje, ali je zbornik izšel kot redna ali izredna
številka revije.

0 redna številka
Zbornik/prispevek je izšel v redni številki revije ali se po sklepu pristojnega organa vrednoti kot
zbornik/prispevek v redni številki revije.

1 izredna številka

970e  Posebnosti v točkovanju

Koda določa, v kolikšni meri se delo upošteva pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

0 delu pripadajo vse točke
Kodo vnašamo v zapise za dela, pri katerih bi se na osnovi drugih podatkov iz zapisa število točk
bodisi razpolovilo bodisi bi delo ostalo celo brez točk, tako dobljen izračun raziskovalne uspešnosti
pa bi bil nepravilen. Na osnovi te kode se delu pripišejo vse možne točke za izračunano kategorijo.
Primer za to so dela, objavljena le v prevodu, ne pa tudi v izvirniku. Na osnovi te kode se prevod
točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik  (gl. primer 9). Če je prevodov več, izpolnimo podpolje
le za prvi prevod dela.
Kodo vnašamo tudi v zapise za nekatere sestavne dele publikacij. Kadar so publikacije označene
kot ponatis, a so v resnici dopolnjene izdaje, vpišemo kodo v zapise za tista poglavja, ki so glede
na prejšnjo izdajo dodana  (gl. primer 13).

1 izloči se iz točkovanja
Kodo vnesemo, če je treba zapis izločiti iz točkovanja. Zapis s to kodo se v osebni bibliografiji sicer
izpiše, upoštevajo se pripadajoči citati, delo pa se vrednoti z 0 točkami  (gl. primere 10, 11, 12).

2 delu pripada polovica točk
Kodo vnašamo v zapise za dela, pri katerih bi se na osnovi drugih podatkov iz zapisa delu bodisi
pripisale vse točke bodisi bi delo ostalo brez točk, tako dobljen izračun raziskovalne uspešnosti
pa bi bil nepravilen. Na osnovi te kode se delu pripiše polovica točk, predvidenih za izračunano
kategorijo  (gl. primer 16).
Polovica točk je predvidena za ponovne izdaje del in za prevode že objavljenih del. Kodo
uporabimo, kadar iz zapisa ni vidno, da gre za novo izdajo ali za prevod.

970 - 2 © IZUM, december 2020



COMARC/B 970

970f  Skupno število sodelavcev pri raziskavi

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila sodelavcev pri raziskavi, če niso vsi navedeni v
poljih 702 (gl. primera 14, 15). Podatek se uporablja pri izračunu avtorskega deleža pri raziskavi.

970g  Konferenčni prispevki v revijah

Kodo vnašamo samo v tiste zapise za prispevke na konferenci, ki niso povezani z zapisom za
zbornik, ampak samo z zapisom za revijo  (gl. primer 17). Zbornik je v takšnih primerih del revije
in ni obdelan kot samostojna publikacija. Če je obdelan kot samostojna publikacija in so nanj
vezani prispevki, podpolja 970g pri prispevkih ne izpolnjujemo.

0 delo je strokovni ali nerecenziran znanstveni prispevek na konferenci
Kodo vnašamo v zapise za strokovne ali nerecenzirane znanstvene prispevke na konferenci, ki so
objavljeni v reviji.

1 delo je recenziran znanstveni prispevek z mednarodne ali tuje konference
Kodo vnašamo v zapise za prispevke na mednarodni ali tuji konferenci, ki so objavljeni v reviji.
Recenziranost se ugotavlja po kriterijih za izvirne/pregledne znanstvene članke oz. znanstvene
sestavke v monografijah. Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno iz navedb
v publikaciji, ki predstavlja ekvivalent zborniku tipa "2.31".

2 delo je recenziran znanstveni prispevek z domače konference
Kodo vnašamo v zapise za prispevke na domači konferenci, objavljene v zborniku, ki je sestavni
del revije. Recenziranost se ugotavlja po kriterijih za izvirne/pregledne znanstvene članke oz.
znanstvene sestavke v monografijah. Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno
iz navedb v publikaciji, ki predstavlja ekvivalent zborniku tipa "2.32".

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Vnos v podpolje 970a je potreben zaradi izpisa bibliografij v obliki referenc (ISO 690, IEEE ...). Izpisovanje
primarne korporativne odgovornosti iz podpolja 710a namreč ni možno, ker se lahko podvaja s podpoljem
200a. Izpis odgovornosti iz podpolja 200f pa tudi ni primeren, ker vključuje uvodne fraze, (npr. organizatorji,
organiziral ipd.). Če polje 710 vsebuje podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva, lahko vrsto avtorstva v oklepaju
dodamo tudi v podpolje 970a (gl. primer 2).

Podpolje 970a lahko izpolnimo tudi v zapisih za prispevke na konferencah. Vpišemo ime konference, in to
v primerih, ko so bili prispevki s konference objavljeni v reviji, a posebnega zapisa za številko revije s temi
prispevki ne naredimo. Tako so zapisi za prispevke povezani le z zapisom za celotno revijo, ta zapis pa ne
vsebuje informacije o konferenci. Ime konference zato vnesemo v podpolje 970a v zapise za posamezne
prispevke  (gl. primer 17). Za pravilno vrednotenje teh prispevkov je treba vpisati še način izida in vrsto
prispevka v podpolji 970d in 970g.

Podatek o številu znakov v podpolju 970c je namenjen za izračun števila strani, kadar je izračun potreben
za pravilno vrednotenje zapisa. Podatek, ki ga priskrbi avtor, mora katalogizator zahtevati v naslednjih
primerih:
· če v podpolju 215a ni podatka o številu strani  (gl. primera 6, 7);

· če je podatek o številu strani v podpolju 215a naveden v obliki, ki ne omogoča programskega izračuna
števila strani;
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· če količina besedila na stran bistveno odstopa (navzgor ali navzdol) od običajne; običajno posamezna
stran v gradivu vsebuje približno 2.000 znakov (s presledki in ločili)  (gl. primer 5);

· če je isto besedilo objavljeno v več jezikih v eni publikaciji (v tem primeru navedemo samo obseg
izvirnega besedila, gl. primer 8).

Če je v zapisu izpolnjeno podpolje 970c, se število strani izračuna tako, da se število znakov deli z 2.000.

Podpolji 970b in 970f uporabimo takrat, ko je avtorjev preveč, da bi vse poimensko našteli v poljih 70X.
V podpolje 970b vpišemo število oseb, ki bi jim, če bi jih naštevali, v poljih 70X pripadala koda za vrsto
avtorstva "070" – avtor, v podpolje 970f pa število oseb, ki bi jim v poljih 702 pripadala koda "927" –
sodelavec pri raziskavi*.

PRIMERI

1. *
001 ⊔⊔ ac ba cm d0
200 0⊔ aZbornik predavanj XXXI. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike splošne

medicine eod 9. do 11. februarja 1995 furedil Vladimir Smrkolj g[izdale]
Kirurške klinike, Univerzitetni klinični center, Ljubljana [in] Katedra za kirurgijo,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

702 ⊔1 32042467 aSmrkolj bVladimir 703250 4340
710 12 aPodiplomski tečaj kirurgije za zdravnike splošne medicine d31 f1995 eLjubljana
712 02 aUniverzitetni klinični center cLjubljana bKirurške klinike
712 02 aMedicinska fakulteta cLjubljana bKatedra za kirurgijo

(Primarna korporativna odgovornost je razvidna že iz podpolja 200a, zato
podpolje 970a ni potrebno.)

2. *
200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor,

4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec
gtolkala Nino Mureškič

300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu
675 ⊔⊔ a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006
702 ⊔1 38387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
702 ⊔1 314886499 aMureškič bNino 4545
710 02 aCarmina Slovenica 4590
970 ⊔⊔ aCarmina Slovenica (izvajalec)

(Primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz naslova v podpolju 200a,
zato jo vnesemo v podpolje 970a. V oklepaju navedemo vrsto avtorstva, ki ga ima
korporacija pri izvedenem delu.)

3. *
001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01
200 1⊔ aǂThe ǂsecond data release of the Sloan Digital Sky Survey fKoncertni zbor

Carmina Slovenica
701 ⊔1 3110793059 aAbazajian bKevork 4070
701 ⊔1 3...
701 ⊔1 33442275 aSeljak bUroš 711181 4070
701 ⊔1 3...
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970 ⊔⊔ b163
(Pod članek je podpisanih 163 avtorjev. V zapise za bibliografije raziskovalcev
je priporočljivo vnesti čim več avtorjev, saj popolnejši zapisi pripomorejo k boljši
primerljivosti s tujimi bazami podatkov, npr. Scopus, in k boljšemu prepoznavanju
citiranosti. Če je avtorjev vseeno preveč, da bi vnesli vse, njihovo skupno število
vnesemo v podpolje 970b.)

4. *
001 ⊔⊔ an ba cm d1
200 0⊔ aǂV.M. ǂGoldschmidt Conference, Toulouse, 30th August-3rd September 1998

eextended abstracts
225 1⊔ aMineralogical magazine x0026-461X vVol. 62A, September 1998
710 12 aGoldschmidt Conference f1998 eToulouse
970 ⊔⊔ d0

(Koda "0" v podpolju 970d označuje zbornik, ki je izšel kot redna številka
znanstvene revije Mineralogical magazine.)

5. *
001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 7ba
200 0⊔ aTransition of smectic A to tilted phases in thin free standing films of liquid

crystal fChia-Yuee Lum, Lye-Hock Ong & Mojca Čepič
215 ⊔⊔ astr. 9-11 iǂVol. ǂ40 hǂno. ǂ1 k2011
970 ⊔⊔ c8269

(Iz podpolja 215a je razvidno, da ima članek 3 strani, glede na število znakov pa
je po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti dolg več
kot 4 strani (tj. minimalno 8.000 znakov). Zaradi pravilnega vrednotenja moramo
podatek o številu znakov vnesti v podpolje 970c.)

6. *
001 ⊔⊔ an ba cm d1 t2.01 7ba
200 1⊔ aHandbook of research on wireless security fYan Zhang, Jun Zheng, Miao Ma

[editors]
215 ⊔⊔ a2 zv. (loč. pag.) cilustr. d29 cm
970 ⊔⊔ c2400000

(Iz podpolja 215a ni razvidno število strani, zato je treba za pravilno vrednotenje
monografije, ki ima več kot 50 strani, izpolniti podpolje 970c.)

7. *
001 ⊔⊔ an bl ca d2 t1.01 7ba
011 ⊔⊔ a1987-6092
200 0⊔ aFrom local to global and vice versa bElektronski vir ecomparative literature as a

plural discipline fTomaž Toporišič
215 ⊔⊔ iǂVol. ǂ5 hǂissue ǂ1 k2011
970 ⊔⊔ c12243

(Iz podpolja 215a ni razvidnega podatka o številu strani (članek je objavljen
na spletu). Podatek o številu strani je po merilih pristojnega organa pomemben
za vrednotenje raziskovalne uspešnosti, zato število znakov vnesemo v podpolje
970c.)

8. *
001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.16 7ba
101 2⊔ aslv aeng cslv
200 0⊔ aUvod v mirila dMirila eǂa ǂcultural phenomenon fAndrej Pleterski
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215 ⊔⊔ aStr. 9-10, 209-210
464 ⊔1 1251763456
970 ⊔⊔ c6633

(Primer večjezične objave besedila. Program sešteje strani obeh besedil iz
podpolja 215a. Ker se po merilih pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne
uspešnosti pri večjezičnih objavah istega besedila upošteva le obseg izvirnega
besedila, je treba v podpolje 970c vnesti število znakov izvirnega besedila.)

9. *
001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.01 7ba
101 1⊔ aslv csrp deng
200 0⊔ aNe tu, ne tam eSrbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu

zamenjave jezika fTanja Petrović g[prevod Maja Đukanović]
300 ⊔⊔ aDelo je prevod srb. rokopisa za prvo objavo v slov.
970 ⊔⊔ e0

(Iz vrednosti indikatorja v polju 101 je razvidno, da gre za prevod, kar po merilih
pristojnega organa za vrednotenje raziskovalne uspešnosti razpolovi točke. Ker
pa delo v izvirniku ni izšlo, koda "0" v podpolju 970e omogoči, da bi se prevod
točkoval enako, kot bi se točkoval izvirnik.)

10. *
001 ⊔⊔ an ba cm d1 t2.01 7ba
200 1⊔ aDanes za jutri erazmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

furedila Suzana Sedmak g[risbe Alen Ježovnik]
215 ⊔⊔ a142 str. cilustr., preglednice d24 cm

001 ⊔⊔ an bl cm d0 7ba
135 ⊔⊔ av bi
200 1⊔ aDanes za jutri bElektronski vir erazmišljanja o vzgoji in izobraževanju za

trajnostni razvoj furedila Suzana Sedmak g[risbe Alen Ježovnik]
230 ⊔⊔ aE-knjiga
970 ⊔⊔ e1

(Monografija je izšla v tiskani in elektronski obliki. Ker gre za isto vsebino na
različnih medijih, je treba enega od zapisov z uporabo kode "1" v podpolju 970e
izločiti iz točkovanja.)

11. *
001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.11 7ba
200 0⊔ aUporaba metode benchmarking na področju komunalnih dejavnosti ediplomska

naloga dThe application of benchmarking method for municipal activities
egraduation thesis fŠpela Petelin

001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.25 7ba
200 0⊔ aUporaba metode benchmarking na področju komunalnih dejavnosti edelo je

pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom
pod mentorstvom izr. prof. dr. Albina Rakarja fŠpela Petelin

970 ⊔⊔ e1
(Diplomsko delo je objavljeno tudi kot raziskovalna naloga (npr. naloga za
Prešernovo nagrado), zato en zapis s kodo "1" v podpolju 970e izločimo iz
točkovanja.)
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12. *
001 ⊔⊔ ac ba ca d2 t1.01 7ba
011 ⊔⊔ a0268-3768
200 0⊔ aDetection of the eroding surface in the EDM process based on the current signal

in the gap fJoško Valentinčič, Mihael Junkar
215 ⊔⊔ astr. 294-301 cIlustr. iǂVol. ǂ28 hǂno. ǂ3/4 k2006
300 1⊔ aČlanek objavljen tudi v isti reviji Vol. 33, no. 7/8, 2007

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01 7ba
011 ⊔⊔ a0268-3768
200 0⊔ aDetection of the eroding surface in the EDM process based on the current signal

in the gap fJoško Valentinčič, Mihael Junkar
215 ⊔⊔ astr. 698-705 cIlustr. iǂVol. ǂ33 hǂno. ǂ7/8 k2007
300 ⊔⊔ aČlanek objavljen tudi v isti reviji Vol. 28, no. 3/4, 2006
970 ⊔⊔ e1

(Isti članek je pomotoma objavljen v dveh različnih številkah iste revije, zato
obstajata dva zapisa (oba zapisa sta tudi v Web of Science). Enega izmed njiju
s kodo "1" v podpolju 970e izločimo iz točkovanja. Zapis s to kodo se v osebni
bibliografiji izpiše, prav tako pa se upoštevajo tudi morebitni citati.)

13. *
001 ⊔⊔ an ba cm d1 t2.16
100 ⊔⊔ c2007 hslv lba
200 0⊔ aRazpad fChinua Achebe g[prevedel Branko Avsenak gspremno besedo napisal

Nikolai Jeffs]
205 ⊔⊔ aDopolnjeni ponatis prevoda iz leta 1964
215 ⊔⊔ a219 str.
300 1⊔ aPrevod dela: Things fall apart
700 ⊔1 329454691 aAchebe bChinua f1930-2013 4070
702 ⊔1 36652259 aAvsenak bBranko 4730
702 ⊔1 36691939 aJeffs bNikolai 731375 4080

(Dopolnjen ponatis publikacije Razpad.)

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.16
100 ⊔⊔ c2007 hslv lba
200 0⊔ aVzpon kritičnega bibliomita fNikolai Jeffs
215 ⊔⊔ astr. 165-217
464 ⊔⊔ 14752655
700 ⊔1 36691939 aJeffs bNikolai 731375 4070
970 ⊔⊔ e0

(Zapis za poglavje Vzpon kritičnega bibliomita iz dopolnjenega ponatisa
publikacije Razpad. V prvem natisu tega poglavja ni bilo. Zato koda v podpolju
970e označuje, da poglavju, kljub temu da je objavljeno v ponatisu, pripadajo vse
točke.)

14. *
001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01
200 1⊔ aKi-67 expression in breast carcinoma eits association with grading systems,

clinical parameters, and other prognostic factors - a surrogate marker? fHelen
Trihia ... [et al.]
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701 ⊔1 3<n.z.1> aTrihia bHelen 4070
701 ⊔1 3<n.z.2> aMurray bSusan 4070
701 ⊔1 3<n.z.3> aPrice bKaren 4070
701 ⊔1 3<n.z.4> aGelber bRichard 4070
701 ⊔1 3<n.z.5> aGolouh bRastko 702686 4070 84-024
701 ⊔1 3<n.z.6> aGoldhirsch bAron 4070
701 ⊔1 3<n.z.7> aCoates bAlan S. 4070
701 ⊔1 3<n.z.8> aCollins bJohn 4070
701 ⊔1 3<n.z.9> aCastiglione-Gertsch bMonica 4070
701 ⊔1 3<n.z.10> aGusterson bBarry A. 4070
702 ⊔1 3<n.z.11> aLamovec bJanez 704376 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.12> aJančar bJanez 709170 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.13> aLindtner bJurij 705278 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.14> aNovak bJanez f1941- 702882 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.15> aEržen bDarja 714441 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.16> aNaglas bM. 4927
702 ⊔1 3<n.z.17> aSenčar bMojca 709216 4927
702 ⊔1 3<n.z.18> aČervek bJožica 703289 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.19> aCerar bOlga 715832 4927 84-024
702 ⊔1 3<n.z.20> aŠtabuc bBorut 711949 4927
702 ⊔1 3<n.z.21> aŠebek bSlava 4927
970 ⊔⊔ f54

(Poleg 10 avtorjev članka je ob članku poimensko navedenih še 54 članov
raziskovalne skupine International Breast Cancer Study Group, katere rezultate
opisuje članek. Poleg avtorjev članka v zapis vpišemo še tiste člane raziskovalne
skupine, ki so iz Slovenije. V podpolje 970f vpišemo skupno število vseh članov
raziskovalne skupine.)

15. *
001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.01
200 1⊔ aSearch for new phenomena in the WW [to] l[nulʹ[nu]ʹfinal state in pp collisions

at [square root] s = 7 TeV with the ATLAS detector f[prepared by] ATLAS
Collaboration

702 ⊔1 33088739 aCindro bVladimir 709081 4927
702 ⊔1 323035235 aDolenc bIrena 724260 f1978- 4927
702 ⊔1 32805091 aFilipčič bAndrej 707525 4927
702 ⊔1 324534627 aFratina bSaša 723570 4927
702 ⊔1 34607075 aGorišek bAndrej 718277 4927
702 ⊔1 34607331 aKerševan bBorut Paul 718278 4927
702 ⊔1 34260451 aKramberger bGregor 715642 4927
702 ⊔1 3105470819 aMaček bBoštjan 728481 4927
702 ⊔1 33666275 aMandić bIgor 712313 f1966- 4927
702 ⊔1 382629475 aMijović bLiza 726577 4927
702 ⊔1 32309219 aMikuž bMarko 704763 4927
702 ⊔1 3194012771 aTykhonov bAndrii 731187 4927
970 ⊔⊔ aATLAS Collaboration f2891

(V podpolju 970a je vpisana raziskovalna skupina, ki je v dokumentu navedena
kot avtor članka. V polje 702 so vpisani tisti člani raziskovalne skupine, ki so iz
Slovenije. Skupno število vseh članov raziskovalne skupine je v podpolju 970f.)

16. *
001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.01
100 ⊔⊔ bd c2007 hslv lba
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COMARC/B 970

200 0⊔ aBogojina ežupnijska cerkev Kristusovega vnebohoda fMartin Cankar
215 ⊔⊔ a91 str., [2] f. pril. cilustr. d24 cm

(Zapis za monografsko publikacijo Bogojina: župnijska cerkev Kristusovega
vnebohoda.)

001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.01
100 ⊔⊔ bd c2013 hslv lba
200 0⊔ aCerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini fMartin Cankar
215 ⊔⊔ a97 str. cilustr. d24 cm
970 ⊔⊔ e2

(Zapis za monografsko publikacijo Cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini.
Za znanost pristojna državna institucija je presodila, da gre za dopolnjeno izdajo
publikacije Bogojina: župnijska cerkev Kristusovega vnebohoda iz leta 2007 in ji
zato pripada le polovica točk, predvidenih za tip "2.01". Ker podatka o izdaji na
predlogi ni, v podpolje 970e vpišemo kodo "2" – delu pripada polovica točk in s
tem zagotovimo pravilen izračun točk.)

17. *
001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.08
011 ⊔⊔ a0098-1354
200 0⊔ aǂThe ǂimportance of proper economic criteria and process modeling for single-

and multi-objective optimizations fZorka Novak Pintarič, Zdravko Kravanja
215 ⊔⊔ astr. 35-47 iǂVol. ǂ83 kDec. 2015
970 ⊔⊔ aESCAPE, 16 - 18 June 2014, Budapest d0 g1

(Zapis za recenziran znanstveni prispevek z mednarodne konference, ki je bil
objavljen v redni številki revije. Zapisa za zbornik ni. Da gre za prispevek v redni
številki revije, opredelimo v podpolju 970d.)
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COMARC/B Dodatek A

A  SEZNAM POLJ/PODPOLJ

Legenda:
Ind. : Indikatorji (privzete vrednosti)
⊔ : Prazno, brez indikatorja

M : Monografske publikacije
K : Kontinuirani viri
Z : Zbirni zapisi
A : Članki in drugi sestavni deli
N : Neknjižno gradivo
- : Podpolje ni prisotno.
0 : Podpolje je v vzorcu.
1 : Podpolje je obvezno.

Pon. : Ponovljivost
R : Podpolje je ponovljivo.
NR : Podpolje ni ponovljivo.

Dol. : Dolžina
v : Vnesemo lahko manjše število od predpisanega števila znakov.

Pri. : Privzeta vrednost

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

000 SISTEMSKO POLJE ⊔⊔ NR

001 UVODNIK ZAPISA ⊔⊔ NR
a Status zapisa 1 1 1 1 1 NR 1 n
b Vrsta zapisa 1 1 1 1 1 NR 1 a1

c Bibliografski nivo 1 1 1 1 1 NR 1 m2

d Hierarhični nivo 1 1 1 1 1 NR 1 03

e Stara številka zapisa* 0 0 0 0 0 NR 20v

g Koda popolnosti zapisa 0 0 0 0 0 NR 1
h Oblika bibliografskega opisa 0 0 - 0 0 NR 1
t Tipologija dokumentov/del* 0 0 - 0 0 NR 4v

x Številka nadomestnega zapisa* 0 0 0 0 0 NR 79v

7 Pisava katalogizacije* 1 1 1 1 1 NR 2

010 MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA
ŠTEVILKA (ISBN)

⊔⊔ R

a Številka 0 0 0 0 0 NR 17v

b Pojasnilo 0 0 0 0 0 NR
d Pogoji dostopnosti in/ali cena 0 0 - - 0 NR
z Napačni ISBN 0 0 - - 0 R

1 V vnosni maski N ni privzete vrednosti za vrsto zapisa.
2 Privzeta vrednost bibliografskega nivoja se v posameznih vnosnih maskah razlikuje. Tako je v maskah M in N privzeta vrednost

"m", v maski Z vrednost "c" in v maski A vrednost "a".
3 V vnosnih maskah M, K, Z in N je privzeta vrednost hierarhičnega nivoja "0", v maski A pa "2".
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

011 ISSN ⊔⊔ NR
a ISSN pri članku* - - - 04 - NR 9
c Interna številka kontinuiranega vira* - 05 - - - NR 9v

d Pogoji dostopnosti in/ali cena - 0 - - - R
e Veljavni ISSN* - 05 - - - NR 9
f Neverificirani ISSN* - 05 - - - NR 9v

l ISSN-L* - 0 - - - NR 9
m Preklicani ISSN-L* - 0 - - - R 9
s ISSN pri članku v seriji s podserijo ali v

prilogi*
- - - 0 - NR 9

y Preklicani ISSN - 0 - - - R 9
z Napačni ISSN - 0 - - - R 9v

012 PRSTNI ODTIS ⊔⊔ R
a Prstni odtis 0 - - - - NR
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 - - - - NR 30v

2 Sistem za določanje prstnega odtisa 0 - - - - NR 10v

5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 - - - - NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 - - - - NR

013 MEDNARODNA STANDARDNA ŠTEVILKA
ZA GLASBENE TISKE (ISMN)

⊔⊔ R

a Številka 0 - - - 0 NR 17v

b Pojasnilo 0 - - - 0 NR
d Pogoji dostopnosti in/ali cena 0 - - - 0 NR
z Napačni ISMN 0 - - - 0 R

016 MEDNARODNA STANDARDNA KODA
POSNETKA (ISRC)

⊔⊔ R

a Številka - - - - 0 NR 16v

b Pojasnilo - - - - 0 NR
z Napačni ISRC - - - - 0 R

017 DRUGI IDENTIFIKATORJI ⊔⊔ R
a Identifikator 0 0 - 0 0 NR 79v

b Pojasnilo 0 0 - 0 0 NR
d Pogoji dostopnosti in/ali cena 0 0 - 0 0 NR
z Napačni identifikator 0 0 - 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 - 0 0 NR 4v

020 ŠTEVILKA V NACIONALNI
BIBLIOGRAFIJI

⊔⊔ R

a Koda države 0 0 - 0 0 NR 2v

b Številka 0 0 - 0 0 NR 30v

z Napačna številka 0 0 - 0 0 R 30v

021 ŠTEVILKA OBVEZNEGA IZVODA ⊔⊔ R
a Koda države 0 0 - - 0 NR 3
b Številka 0 0 - - 0 NR 9v

z Napačna številka 0 0 - - 0 R 9v

022 ŠTEVILKA URADNE PUBLIKACIJE ⊔⊔ R
a Koda države 0 0 0 - 0 NR 3v

b Številka 0 0 0 - 0 NR
z Napačna številka 0 0 0 - 0 R

4 V vnosni maski A je obvezno podpolje 011a ali 4641.
5 V vnosni maski K je za kontinuirane vire obvezno eno od naslednjih podpolj: 011c, e ali f.
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

040 CODEN ⊔⊔ R
a CODEN - 0 - - - NR
z Napačni CODEN - 0 - - - R

041 OSTALE KODE* ⊔⊔ R
a Koda - 0 - - - NR

071 ZALOŽNIŠKA ŠTEVILKA 01 R
a Številka - - - - 0 NR
b Vir - - - - 0 NR
c Pojasnilo - - - - 0 NR
d Pogoji dostopnosti in/ali cena - - - - 0 NR
z Napačna založniška številka - - - - 0 NR

100 SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI ⊔⊔ NR
b Oznaka za leto izida 0 1 0 0 0 NR 1
c Leto izida 1 1 1 1 1 1 NR 4
d Leto izida 2 0 0 0 0 0 NR 4
e Koda za namembnost 0 0 0 0 0 NR 1
f Koda za uradno publikacijo 0 0 - - 0 NR 1
g Koda za modificirani zapis 0 0 0 0 0 NR 1
h Jezik katalogizacije 1 1 1 1 1 NR 3 slv6

i Koda za transliteracijo 0 0 0 0 0 NR 2v

l Pisava stvarnega naslova 1 1 1 1 1 NR 2

101 JEZIK ENOTE 0⊔ NR
a Jezik besedila 1 1 0 1 0 R 3
b Jezik posrednega besedila 0 0 0 0 0 R 3
c Jezik izvirnika 0 0 0 0 0 R 3
d Jezik povzetka 0 0 0 0 0 R 3
e Jezik vsebinskega kazala 0 0 0 - 0 R 3
f Jezik naslovne strani 0 0 0 - 0 R 3
g Jezik stvarnega naslova 0 0 0 0 0 NR 3
h Jezik libreta itd. 0 - 0 - 0 R 3
i Jezik spremnega gradiva 0 - 0 0 0 R 3
j Jezik podnapisov 0 - 0 - 0 R 3

102 DRŽAVA IZIDA ALI IZDELAVE ⊔⊔ NR
a Država 0 0 0 1 0 R 3v

b Regija 0 0 0 0 0 R 2v

105 MONOGRAFSKO TEKSTOVNO GRADIVO ⊔⊔ NR
a Kode za ilustracije 0 - 0 0 0 R 1
b Kode za vrsto vsebine 0 - 0 0 0 R 4v

c Oznaka za konferenčno publikacijo 0 - 0 - 0 NR 1
d Oznaka za spominski zbornik 0 - 0 - 0 NR 1
e Oznaka za kazalo 0 - 0 - 0 NR 1
f Koda za literarno vrsto 0 - 0 0 0 NR 2v

g Koda za biografijo 0 - 0 0 0 NR 1

106 TEKSTOVNO GRADIVO – FIZIČNI OPIS ⊔⊔ NR
a Oznaka za fizično obliko 0 0 0 - 0 NR 1

110 KONTINUIRANI VIRI ⊔⊔ NR
a Vrsta kontinuiranega vira - 1 - - - NR 1v

b Pogostnost izhajanja - 1 - - - NR 1v

c Rednost - 0 - - - NR 1v

6 Privzeta vrednost jezika katalogizacije je odvisna od jezika, ki se uporablja v knjižnici.
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

d Koda za vrsto gradiva - 0 - - - NR 1v

t Faktor vpliva** - - - - - NR 6v

115 PROJICIRNO GRADIVO, VIDEOPOSNETKI
IN FILMI

⊔⊔ R

a Vrsta gradiva - 0 0 0 0 NR 1
b Dolžina - - 0 0 0 NR 3
c Barva - 0 0 0 0 NR 1
d Zvok - 0 0 0 0 NR 1
e Nosilec zvoka - 0 0 0 0 NR 1
f Širina ali dimenzije - 0 0 0 0 NR 1
g Fizična oblika – projicirno gradivo, film - 0 0 0 0 NR 1
h Tehnika – videoposnetek, film - - 0 0 0 NR 1
i Format prikazovanja – film - - 0 0 0 NR 1
j Spremno gradivo - - 0 0 0 R 1
k Fizična oblika – videoposnetek - 0 0 0 0 NR 1
l Format prikazovanja – videoposnetek - 0 0 0 0 NR 1
m Emulzijska podlaga – projicirno gradivo - - 0 0 0 NR 1
n Sekundarna podlaga – projicirno gradivo - - 0 0 0 NR 1
o Standard predvajanja – videoposnetek - - 0 0 0 NR 1
p Generacija - - 0 0 0 NR 1
r Produkcijski elementi - - - 0 0 NR 1
s Barva - - - 0 0 NR 1
t Filmska emulzija – polarnost - - - 0 0 NR 1
u Filmska podlaga - - - 0 0 NR 1
v Vrsta zvoka - - - 0 0 NR 1
z Vrsta filmske podlage ali odtisa - - - 0 0 NR 1
1 Stopnja okvare - - - 0 0 NR 1
2 Popolnost - - - 0 0 NR 1
3 Datum pregleda filma - - 0 0 0 NR 6

116 SLIKOVNO GRADIVO ⊔⊔ R
a Posebna oznaka gradiva - 0 0 0 0 NR 1
b Primarna podlaga - - 0 0 0 NR 1
c Sekundarna podlaga - - 0 0 0 NR 1
d Barva - - 0 0 0 NR 1
e Tehnika (risbe, slike) - - 0 0 0 R 2
f Tehnika (grafični odtisi) - - 0 0 0 R 2
g Oznaka namena - - 0 0 0 NR 2

117 TRIDIMENZIONALNI IZDELKI IN
PREDMETI

⊔⊔ R

a Posebna oznaka gradiva - 0 0 - 0 NR 2
b Material - - 0 - 0 R 2
c Barva - - 0 - 0 NR 1

120 KARTOGRAFSKO GRADIVO – SPLOŠNI
PODATKI

⊔⊔ NR

a Barva - 0 0 0 0 NR 1
b Kazalo - 0 0 0 0 NR 1
c Spremno besedilo - 0 0 0 0 NR 1
d Relief - 0 0 0 0 R 1
e Projekcija zemljevida - 0 0 0 0 NR 2
f Začetni meridian - 0 0 0 0 R 2

121 KARTOGRAFSKO GRADIVO – FIZIČNI
OPIS

⊔⊔ NR

a Dimenzije - 0 0 0 0 NR 1
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

b Primarni kartografski prikaz - 0 0 0 0 R 1
c Fizični nosilec - 0 0 0 0 NR 2
d Tehnika izdelave - 0 0 0 0 NR 1
e Vrsta reprodukcije - 0 0 0 0 NR 1
f Geodetska izravnava - 0 0 0 0 NR 1
g Oblika publikacije - 0 0 0 0 NR 1
h Višina senzorja - 0 0 0 0 NR 1
i Položaj senzorja - 0 0 0 0 NR 1
j Spektralni pasovi - 0 0 0 0 NR 2
k Kvaliteta slike - 0 0 0 0 NR 1
l Zakritost z oblaki - 0 0 0 0 NR 1
m Povprečna ločljivost površja - 0 0 0 0 NR 2

122 ČASOVNO OBDOBJE VSEBINE ENOTE 0⊔ R
a Časovno obdobje (dLLLLMMDDUU) - 0 0 - 0 R 11v

123 KARTOGRAFSKO GRADIVO – MERILO IN
KOORDINATE

0⊔ R

a Vrsta merila - 0 0 0 0 NR 1v

b Vrednost linearnega horizontalnega merila - 0 0 0 0 R
c Vrednost linearnega vertikalnega merila - 0 0 0 0 R
d Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina - 0 0 0 0 NR 8
e Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna

dolžina
- 0 0 0 0 NR 8

f Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina - 0 0 0 0 NR 8
g Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina - 0 0 0 0 NR 8
h Kotno merilo - 0 0 0 0 R 4
i Deklinacija – severna meja - 0 0 0 0 NR 8
j Deklinacija – južna meja - 0 0 0 0 NR 8
k Rektascenzija – vzhodne meje - 0 0 0 0 NR 6
m Rektascenzija – zahodne meje - 0 0 0 0 NR 6
n Ekvinokcij - 0 0 0 0 NR 4v

o Epoha - 0 0 0 0 NR 4v

124 KARTOGRAFSKO GRADIVO – POSEBNA
OZNAKA GRADIVA

⊔⊔ NR

a Vrsta prikaza - 0 0 0 0 NR 1
b Oblika kartografske enote - 0 0 0 0 R 1
c Tehnika predstavitve pri fotografskih in

nefotografskih prikazih
- 0 0 0 0 R 2

d Položaj snemanja pri fotografskih in daljinskih
posnetkih

- 0 0 0 0 R 1

e Vrsta satelita pri daljinskih posnetkih - 0 0 0 0 R 1
f Ime satelita pri daljinskih posnetkih - 0 0 0 0 R 2
g Tehnika snemanja daljinskih posnetkov - 0 0 0 0 R 2

125 ZVOČNI POSNETKI IN MUZIKALIJE ⊔⊔ NR
a Vrsta partiture - 0 0 0 0 NR 1
b Oznaka partov - 0 0 0 0 R 1
c Oznaka za govorjeno besedilo - 0 0 0 0 R 1

126 ZVOČNI POSNETKI – FIZIČNI OPIS ⊔⊔ NR
a Oblika - 0 0 0 0 NR 1
b Hitrost - 0 0 0 0 NR 1
c Vrsta zvoka - 0 0 0 0 NR 1
d Širina brazde - 0 0 0 0 NR 1
e Dimenzije (zvočni posnetki) - 0 0 0 0 NR 1
f Širina traku - 0 0 0 0 NR 1
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

g Razpored kanalov na traku - 0 0 0 0 NR 1
h Spremna besedila - 0 0 0 0 R 1
i Tehnika snemanja - 0 0 0 0 NR 1
j Posebnosti reprodukcije - 0 0 0 0 NR 1
k Vrsta plošče, valja ali traku - 0 0 0 0 NR 1
l Vrsta materiala - 0 0 0 0 NR 1
m Vrsta vreza - 0 0 0 0 NR 1

127 TRAJANJE ZVOČNIH POSNETKOV IN
SKLADB V MUZIKALIJAH

⊔⊔ NR

a Trajanje - - 0 0 0 R 6

128 GLASBENE IZVEDBE IN PARTITURE ⊔⊔ R
a Oblika glasbenega dela - 0 0 0 0 R 3v

b Instrumenti ali glasovi ansambla - 0 0 0 0 R 2
c Instrumenti ali glasovi solistov - 0 0 0 0 R 2
d Tonaliteta ali modus glasbenega dela - 0 0 0 0 NR 3v

130 MIKROOBLIKE – FIZIČNI OPIS ⊔⊔ R
a Posebna oznaka gradiva - 0 0 - 0 NR 1
b Polarnost - 0 0 - 0 NR 1
c Dimenzije - 0 0 - 0 NR 1
d Pomanjšava - 0 0 - 0 NR 1
e Natančna navedba pomanjšave - 0 0 - 0 NR 3
f Barva - 0 0 - 0 NR 1
g Filmska emulzija - 0 0 - 0 NR 1
h Generacija - 0 0 - 0 NR 1
i Filmska podlaga - 0 0 - 0 NR 1

135 ELEKTRONSKI VIRI ⊔⊔ NR
a Vrsta elektronskega vira - 0 0 0 0 NR 1
b Fizična oblika - 0 0 0 0 NR 1

140 ANTIKVARNO GRADIVO – SPLOŠNO ⊔⊔ NR
a Ilustracije – knjiga 0 - - - - R 2
b Ilustracije – celostranske priloge 0 - - - - R 1
c Ilustracije – tehnika 0 - - - - NR 1
d Vrsta vsebine 0 - - - - R 2
e Literarna vrsta 0 - - - - NR 2
f Biografije 0 - - - - NR 1
g Podlaga – knjiga 0 - - - - NR 1
h Podlaga – priloge 0 - - - - NR 1
i Vodni znak 0 - - - - NR 1
j Tiskarski signet 0 - - - - NR 1
k Založniški signet 0 - - - - NR 1
l Okrasni znak 0 - - - - NR 1

141 ANTIKVARNO GRADIVO – ZNAČILNOSTI
IZVODA

⊔⊔ R

a Material za vezavo 0 - - - - R 1
b Vrsta vezave 0 - - - - NR 1
c Privezki 0 - - - - NR 1
d Ohranjenost vezave 0 - - - - NR 1
e Ohranjenost knjižnega bloka 0 - - - - R 1
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 - - - - NR 30v

5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 - - - - NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 - - - - NR
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

200 NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI 0⊔7 NR
a Stvarni naslov 1 1 1 1 1 R
b Splošna oznaka gradiva 0 0 0 0 0 R
c Stvarni naslov dela naslednjega avtorja 0 0 - 0 0 R
d Vzporedni stvarni naslov 0 0 0 0 0 R
e Dodatek k naslovu 0 0 0 0 0 R
f Prva navedba odgovornosti 0 0 0 0 0 R
g Naslednja navedba odgovornosti 0 0 0 0 0 R
h Oznaka podrejenega dela 0 0 0 0 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 0 0 0 0 R
z Jezik vzporednega stvarnega naslova 0 - - - - R 3

205 IZDAJA ⊔⊔ NR
a Navedba izdaje 0 0 0 0 0 NR
b Navedba ponatisa 0 0 - - 0 R
d Vzporedna navedba izdaje 0 - - - 0 R
f Navedba odgovornosti za izdajo 0 0 - - 0 R
g Naslednja navedba odgovornosti 0 0 - - 0 R

206 KARTOGRAFSKO GRADIVO –
MATEMATIČNI PODATKI

⊔⊔ R

a Matematični podatki 0 0 - 0 0 NR

207 KONTINUIRANI VIRI – ŠTEVILČENJE ⊔0 NR
a Leto in oznaka zvezka - 0 - - - R

208 MUZIKALIJE ⊔⊔ NR
a Posebni podatki o muzikalijah - - - 0 0 NR
d Vzporedni posebni podatki o muzikalijah - - - 0 0 R

210 ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD. ⊔⊔ NR
a Kraj izida, distribucije itd. 1 1 0 - 0 R
b Naslov založnika, distributerja itd. 0 0 - - 0 R
c Ime založnika, distributerja itd. 1 1 0 - 0 R
d Leto izida, distribucije itd. 1 0 0 - 0 NR 50v

e Kraj izdelave 0 0 0 - 0 R
f Naslov izdelovalca 0 0 - - 0 R
g Ime izdelovalca 0 0 0 - 0 R
h Leto izdelave 0 0 - - 0 R

211 PREDVIDENI DATUM IZIDA ⊔⊔ NR
a Datum 0 - - - 0 NR 8v

215 FIZIČNI OPIS ⊔⊔ R
a Posebna oznaka gradiva in obseg 0 0 0 0 0 NR
c Druge fizične podrobnosti 0 0 0 0 0 NR
d Mere 0 0 0 0 0 NR
e Spremno gradivo 0 0 0 - 0 R
f Suplement** - - - - - NR
g Številčenje – tretji nivo* - - - 0 - NR 70v

i Številčenje – drugi nivo* - - - 0 - NR 70v

h Številčenje – prvi nivo* - - - 0 - NR 70v

k Kronologija* - - - 0 - NR 70v

o Alternativna paginacija* - - - 0 - NR
p Alternativno številčenje – tretji nivo* - - - 0 - NR 70v

q Alternativno številčenje – drugi nivo* - - - 0 - NR 70v

r Alternativno številčenje – prvi nivo* - - - 0 - NR 70v

7 V maski K je privzeta vrednost indikatorja "1" – Naslov je pomemben.
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

s Alternativna kronologija* - - - 0 - NR 70v

225 ZBIRKA 1⊔ R
a Naslov zbirke 0 0 0 0 0 NR
d Vzporedni naslov zbirke 0 0 - - 0 R
e Dodatek k naslovu 0 - 0 0 0 R
f Navedba odgovornosti 0 - - - 0 R
h Oznaka podzbirke 0 - - - 0 R
i Naslov podzbirke 0 - - - 0 R
v Številčenje v zbirki 0 - 0 0 0 R
x ISSN zbirke 0 0 - - 0 R 9
z Jezik vzporednega naslova 0 - - - - R 3

230 ELEKTRONSKI VIRI – ZNAČILNOSTI ⊔⊔ R
a Oznaka in obseg vira - 0 - 0 0 NR

300 SPLOŠNA OPOMBA ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 0 0 0 NR

301 OPOMBA K IDENTIFIKACIJSKI ŠTEVILKI ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 0 0 0 NR

304 OPOMBA K NASLOVU IN NAVEDBI
ODGOVORNOSTI**

⊔⊔ R

a Besedilo opombe - - - - - NR

305 OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI
PRETEKLOSTI**

⊔⊔ R

a Besedilo opombe - - - - - NR

306 OPOMBA K ZALOŽNIŠTVU, DISTRIBUCIJI
ITD.**

⊔⊔ R

a Besedilo opombe - - - - - NR

311 OPOMBA K POVEZOVALNEMU POLJU ⊔⊔ R
a Besedilo opombe - 0 - - 0 NR

314 OPOMBA O INTELEKTUALNI
ODGOVORNOSTI

⊔⊔ R

a Besedilo opombe 0 - - - 0 NR

316 OPOMBA K IZVODU ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 - - 0 R
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 0 - - 0 NR 30v

5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 0 - - 0 NR

317 OPOMBA O IZVORU ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 - - 0 NR
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 0 - - 0 NR 30v

5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 0 - - 0 NR

318 OPOMBA O POSTOPKU ⊔⊔ R
a Postopek 0 0 - - 0 NR
b Identifikacija postopka 0 0 - - 0 R
c Datum postopka 0 0 - - 0 R 8v

d Časovni razpon postopka 0 0 - - 0 R
e Možnost za izvedbo postopka 0 0 - - 0 R
f Odobritev 0 0 - - 0 R
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

h Pristojnost 0 0 - - 0 R
i Metoda postopka 0 0 - - 0 R
j Kraj postopka 0 0 - - 0 R
k Izvajalec postopka 0 0 - - 0 R
l Status 0 0 - - 0 R
n Obseg postopka 0 0 - - 0 R
o Vrsta enote 0 0 - - 0 R
p Interna opomba 0 0 - - 0 R
r Javna opomba 0 0 - - 0 R
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 0 - - 0 NR 30v

5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 0 - - 0 NR

320 OPOMBA O BIBLIOGRAFIJAH/KAZALIH/
POVZETKIH V OPISOVANEM VIRU

⊔⊔ R

a Besedilo opombe 0 - 0 0 0 NR

321 OPOMBA O KAZALIH/IZVLEČKIH/
REFERENCAH V DRUGIH VIRIH

1⊔ R

a Besedilo opombe 0 0 - - 0 NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

322 OPOMBA O SODELAVCIH PRI NASTANKU
ENOTE (PROJICIRNO IN VIDEO GRADIVO
TER ZVOČNI POSNETKI)

⊔⊔ NR

a Besedilo opombe - - - - 0 NR

323 OPOMBA O IZVAJALCIH (PROJICIRNO
IN VIDEO GRADIVO TER ZVOČNI
POSNETKI)

⊔⊔ R

a Besedilo opombe - - - - 0 NR

324 OPOMBA O IZVIRNIKU ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 0 0 0 NR

325 OPOMBA O REPRODUKCIJI ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 - - - NR

326 OPOMBA O POGOSTNOSTI ⊔⊔ R
a Pogostnost - 0 - - - NR
b Obdobje - 0 - - - NR

327 OPOMBA O VSEBINI 10 NR
0 Uvodna fraza 0 0 0 0 0 NR
a Besedilo opombe 0 0 0 0 0 R

328 OPOMBA O DISERTACIJI (TEZI) ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 - 0 0 0 NR
d Leto zagovora 0 - - - 0 NR 8v

e Leto promocije* 0 - - - 0 NR 8v

f Znanstveni naslov* 0 - - - 0 NR
g Znanstveno področje* 0 - - - 0 NR

330 POVZETEK ALI IZVLEČEK ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 0 0 0 NR
f Avtor povzetka ali izvlečka* 0 0 0 0 0 R 79v

z Jezik* 0 0 0 0 0 NR 3

333 OPOMBA O UPORABNIKIH ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 - - - 0 NR
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

334 OPOMBA O NAGRADI ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 - - 0 0 NR

336 OPOMBA O VRSTI ELEKTRONSKEGA
VIRA

⊔⊔ R

a Besedilo opombe - 0 - - 0 NR

337 OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH ⊔⊔ R
a Besedilo opombe 0 0 - 0 0 NR

338 OPOMBA O FINANCIRANJU ⊔⊔ R
a Besedilo nestrukturirane opombe 0 - - 0 0 NR
b Financer 0 - - 0 0 R
c Program 0 - - 0 0 R
d Številka projekta 0 - - 0 0 NR
e Jurisdikcija 0 - - 0 0 R
f Ime projekta 0 - - 0 0 NR
g Akronim projekta 0 - - 0 0 NR

410 ZBIRKA ⊔0 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

411 PODZBIRKA ⊔0 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

421 PRILOGA ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov 0 0 - - 0 R
x ISSN - 0 - - - NR 9
1 Oznaka polja8 0 - - - 0 R 5

422 MATIČNA PUBLIKACIJA PRILOGE ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

423 DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA
DELA

⊔0 R

1 Oznaka polja9 0 - 0 - 0 R 5

430 JE NADALJEVANJE ⊔1 NR
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

431 DELOMA JE NADALJEVANJE ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

434 PREVZAME ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

435 DELOMA PREVZAME ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

436 NASTALO Z ZDRUŽITVIJO _, _ IN _ ⊔1 R

8 V polje 421 lahko v vnosnih maskah M in N vgradimo vsa polja 2XX (razen polja 207) ter polja 300, 337 in 500.
V maski K uporabljamo le podpolji a in x.

9 V polje 423 lahko v vnosnih maskah M, Z in N vgradimo podpolja 200abehi, 500abhi ter polja 503, 510, 700, 701, 702, 710,
711, 712, 900, 901, 902, 910, 911 in 912.
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

440 NADALJUJE SE KOT ⊔1 NR
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

441 DELOMA SE NADALJUJE KOT ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

444 PREVZAME GA ⊔1 NR
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

445 DELOMA GA PREVZAME ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

446 RAZCEPI SE NA _, _ IN _ ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

447 ZDRUŽI SE Z _, _ IN NASTANE _ ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

452 DRUGA IZDAJA NA DRUGEM MEDIJU ⊔0 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

453 PREVOD ALI IZDAJA V DRUGEM JEZIKU ⊔0 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

454 IZVIRNIK (PRI PREVODU) ⊔1 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - - NR
x ISSN - 0 - - - NR 9

464 MATIČNA ENOTA (MONOGRAFSKA
PUBLIKACIJA)

⊔1 NR

1 Identifikacijska številka - - - 010 - NR 10v

481 PRIVEZANO ⊔1 R
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 0 - - 0 NR 30v

1 Oznaka polja11 0 0 - - 0 R 5
5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 0 - - 0 NR

482 PRIVEZANO K ⊔1 R
0 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja* 0 0 - - 0 NR 30v

1 Oznaka polja12 0 0 - - 0 R 5
5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
9 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina

polja*
0 0 - - 0 NR

488 DRUGAČE POVEZANO DELO ⊔0 R
a Stvarni/ključni naslov - 0 - - 0 NR

10 V vnosni maski A je obvezno podpolje 4641 ali 011a.
11 V polje 481 lahko vgradimo polja 200, 205 in 210.
12 V polje 482 lahko vgradimo polja 200, 205 in 210.
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

x ISSN - 0 - - - NR 9
1 Oznaka polja13 - - - - 0 R 5

500 ENOTNI NASLOV 00 R
a Enotni naslov 0 - 0 - 0 R
b Splošna oznaka gradiva 0 - 0 - 0 R
h Oznaka podrejenega dela 0 - 0 - 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 - 0 - 0 R
k Leto izida 0 - 0 - 0 NR 20v

l Oblikovna podznačnica 0 - 0 - 0 R
m Jezik (ko je del značnice) 0 - 0 - 0 NR
n Različne informacije 0 - 0 - 0 R
q Verzija (ali leto verzije) 0 - 0 - 0 NR
r Izvedba (za glasbo) - - 0 - 0 R
s Serija, opus ali tema (za glasbo) - - 0 - 0 R
t Priredba (za glasbo) - - 0 - 0 NR
u Tonaliteta (za glasbo) - - 0 - 0 NR

501 ZBIRNI ENOTNI NASLOV 0⊔ R
a Zbirni enotni naslov 0 - - - 0 NR
b Splošna oznaka gradiva 0 - - - 0 R
e Zbirni enotni podnaslov 0 - - - 0 NR
k Leto izida 0 - - - 0 NR
m Jezik (ko je del značnice) 0 - - - 0 NR 3
r Izvedba (za glasbo) - - - - 0 R
s Serija, opus ali tema (za glasbo) - - - - 0 R
u Tonaliteta (za glasbo) - - - - 0 NR
w Priredba (za glasbo) - - - - 0 NR

503 FORMALNA PODZNAČNICA* 1⊔ NR
a Formalna podznačnica 0 0 0 0 0 NR
b Formalna podznačnica** - - - - - NR
j Leto 0 0 0 0 0 NR

510 VZPOREDNI STVARNI NASLOV 0⊔ R
a Vzporedni naslov 0 0 0 0 0 NR
e Dodatek k naslovu 0 0 - 0 0 R
h Oznaka podrejenega dela 0 0 - 0 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 0 - 0 0 R
z Jezik vzporednega naslova 0 0 - 0 0 NR 3

512 OVOJNI NASLOV 0⊔ R
a Ovojni naslov 0 0 0 - 0 NR
e Dodatek k naslovu 0 - - - 0 R

513 NASLOV NA VZPOREDNI NASLOVNI
STRANI

0⊔ R

a Naslov na vzporedni naslovni strani 0 0 0 - 0 NR
e Dodatek k naslovu 0 0 - - 0 R
h Oznaka podrejenega dela 0 0 - - 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 0 - - 0 R

514 ČELNI NASLOV 0⊔ R
a Čelni naslov 0 0 0 - 0 NR
e Dodatek k naslovu 0 0 - - 0 R

515 TEKOČI NASLOV 0⊔ R

13 V polje 488 lahko v vnosni maski N vgradimo podpolja 200abehi, 500abhi ter polja 503, 510, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 900,
901, 902, 910, 911 in 912. V maski K uporabljamo le podpolji a in x.
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

a Tekoči naslov 0 0 0 - 0 NR

516 HRBTNI NASLOV 0⊔ R
a Hrbtni naslov 0 0 0 - 0 NR
e Dodatek k naslovu 0 0 - - 0 R

517 DRUGI VARIANTNI NASLOVI 0⊔ R
a Variantni naslov 0 0 0 0 0 NR
e Dodatek k naslovu 0 0 - 0 0 R

518 NASLOV V SODOBNEM PRAVOPISU 0⊔ R
a Naslov v sodobnem pravopisu 0 0 - - - NR
e Dodatek k naslovu 0 - - - - R

520 PREJŠNJI NASLOV 0⊔ R
a Prejšnji stvarni naslov - 0 - - - NR
e Dodatek k naslovu - 0 - - - R
h Oznaka podrejenega dela - 0 - - - NR
i Naslov podrejenega dela - 0 - - - NR
j Letniki ali datumi prejšnjega naslova - 0 - - - NR

530 KLJUČNI NASLOV 0⊔ NR
a Ključni naslov - 0 - - - NR
b Dopolnilo - 0 - - - NR

531 SKRAJŠANI KLJUČNI NASLOV ⊔⊔ NR
a Skrajšani ključni naslov - 0 - - - NR
b Skrajšano dopolnilo ključnega naslova - 0 - - - NR
c Dopolnilo skrajšanega ključnega naslova* - 0 - - - NR

532 IZPISANI NASLOV 00 R
a Izpisani naslov 0 0 0 0 0 NR

539 STVARNI NASLOV Z UKAZI LATEX* 0⊔ NR
a Stvarni naslov 0 - - 0 0 R
b Splošna oznaka gradiva 0 - - 0 0 R
c Stvarni naslov dela naslednjega avtorja 0 - - 0 0 R
d Vzporedni stvarni naslov 0 - - 0 0 R
e Dodatek k naslovu 0 - - 0 0 R
f Prva navedba odgovornosti 0 - - 0 0 R
g Naslednja navedba odgovornosti 0 - - 0 0 R
h Oznaka podrejenega dela 0 - - 0 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 - - 0 0 R

540 DODATNI NASLOV, KI GA DODA
KATALOGIZATOR

0⊔ R

a Dodatni naslov 0 0 0 0 0 NR

541 PREVEDENI NASLOV, KI GA DODA
KATALOGIZATOR

0⊔ R

a Prevedeni naslov 0 0 0 0 0 NR
z Jezik prevedenega naslova 0 - - 0 - R 3

600 OSEBNO IME KOT PREDMETNA OZNAKA 11 R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Preostali del imena 0 0 0 0 0 NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) 0 0 0 0 0 R
d Rimske številke 0 0 0 0 0 NR
f Datumi 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

601 IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA
OZNAKA

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podznačnica 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR
g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 R
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

602 RODBINSKO IME KOT PREDMETNA
OZNAKA

1⊔ R

a Začetni element 0 - 0 0 0 NR
f Datumi 0 - 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 - 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 - 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 - 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 - 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 - 0 0 0 NR 2

605 NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA 1⊔ R
a Začetni element 0 - 0 0 0 NR
h Oznaka podrejenega dela 0 - 0 0 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 - 0 0 0 R
k Leto izida 0 - 0 0 0 NR
l Formalna podznačnica 0 - 0 0 0 NR
m Jezik (ko je del značnice) 0 - 0 0 0 NR
n Različne informacije 0 - 0 0 0 R
q Verzija (ali leto verzije) 0 - 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 - 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 - 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 - 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 - 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 - 0 0 0 NR 2

606 TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA 1⊔ R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

607 ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA 1⊔ R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

608 ČASOVNA PREDMETNA OZNAKA 1⊔ R
a Začetni element 0 - 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 - 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 - 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 - 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 - 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 - 0 0 0 NR 2

609 OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔ R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 0 0 0 NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

610 PROSTO OBLIKOVANE PREDMETNE
OZNAKE

0⊔ R

a Predmetna oznaka 0 0 0 0 0 R
z Jezik predmetne oznake 0 0 0 0 0 NR 3

620 ISKANJE PO KRAJU IZIDA ⊔⊔ R
a Država 0 0 - 0 0 NR
b Federalna enota, republika itd. 0 0 - 0 0 NR
c Regija 0 0 - 0 0 NR
d Mesto 0 0 - 0 0 NR

627 GESLO PREDMETNEGA KATALOGA NUK ⊔⊔ R
a Geslo 0 - 0 0 0 NR

675 UNIVERZALNA DECIMALNA
KLASIFIKACIJA (UDK)

⊔⊔ R

a Vrstilec 0 0 0 0 0 NR
b Skupina* 0 0 0 0 0 NR 79v

c Vrstilec za iskanje* 1 1 1 1 1 NR 30v

s Statistika* 0 0 0 0 0 NR 79v

u UDK za lokalne kataloge* 0 0 0 0 0 NR
v Izdaja 0 0 0 0 0 NR 20v

z Jezik izdaje 0 0 - 0 0 NR 3

676 DEWEYJEVA DECIMALNA
KLASIFIKACIJA (DDK)

⊔⊔ R

a Vrstilec 0 0 - 0 0 NR
v Izdaja 0 0 - 0 0 NR 12v

z Jezik izdaje 0 0 - 0 0 NR 3

680 KLASIFIKACIJA KONGRESNE KNJIŽNICE ⊔⊔ R
a Vrstilec 0 0 0 0 0 NR
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Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

686 DRUGE KLASIFIKACIJE ⊔⊔ R
a Vrstilec 0 0 0 0 0 R
b Knjižna številka 0 - - 0 - R
c Klasifikacijska poddelitev 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 0 0 0 NR 20v

700 OSEBNO IME – PRIMARNA
ODGOVORNOST14

⊔1 NR

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Preostali del imena 0 0 0 0 0 NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) 0 0 0 0 0 R
d Rimske številke 0 0 0 0 0 NR
e Kraj zaposlitve** - - - - - NR
f Datumi 0 0 0 0 0 NR
s Pisava* - - - - - NR 2
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 70v

4 Koda za vrsto avtorstva 0 0 0 0 0 R 3
7 Šifra raziskovalca* 0 0 0 0 0 NR 5v

8 Šifra ustanove/organizacije* 0 0 0 0 0 R 20v

9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* 0 0 0 0 0 NR 70v

701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST15

⊔116 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Preostali del imena 0 0 0 0 0 NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) 0 0 0 0 0 R
d Rimske številke 0 0 0 0 0 NR
e Kraj zaposlitve** - - - - - NR
f Datumi 0 0 0 0 0 NR
s Pisava* - - - - - NR 2
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 70v

4 Koda za vrsto avtorstva 0 0 0 0 0 R 3
6 Podatki za povezovanje** 0 0 0 0 0 NR 2v

7 Šifra raziskovalca* 0 0 0 0 0 NR 5v

8 Šifra ustanove/organizacije* 0 0 0 0 0 R 20v

9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* 0 0 0 0 0 NR 70v

702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST17

⊔118 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Preostali del imena 0 0 0 0 0 NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) 0 0 0 0 0 R
d Rimske številke 0 0 0 0 0 NR
e Kraj zaposlitve** - - - - - NR
f Datumi 0 0 0 0 0 NR

14 V sistemih COBISS.XX, kjer je vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen, so v vnosnih maskah samo podpolja 3, 4, 8 in
9; značnice za osebna imena avtorjev vnašamo preko normativne baze podatkov z vpisom identifikacijske številke normativnega
zapisa v podpolje 7003. V sistemih COBISS.XX, kjer normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena, so v maskah vsa
podpolja, razen 3 in 9. Pri zapisih, katalogiziranih v srbskem jeziku, so lahko enotne značnice tudi v poljih 9XX, ker imajo
različne knjižnice kataloge v različnih pisavah. V takih primerih se polje 700 izpiše po pravilu za polje 900.

15 Enako kot pri polju 700. Podpolje 6 se uporablja v sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole osebnih imen, v sistemih
COBISS.XX z normativno kontrolo pa se pojavlja le v starih zapisih.

16 Privzeta vrednost prvega indikatorja se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. Tako je v sistemih, v katerih izdelujejo
kataložne listke privzeta vrednost "1" – * Izpiše se v bibliografijah in na listkih, v drugih sistemih pa indikator ni določen.

17 Enako kot pri polju 701.
18 Privzeta vrednost prvega indikatorja se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. Tako je v sistemih, v katerih izdelujejo

kataložne listke privzeta vrednost "0" – * Izpiše se v bibliografijah, v drugih sistemih pa indikator ni določen.
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

s Pisava* - - - - - NR 2
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 70v

4 Koda za vrsto avtorstva 0 0 0 0 0 R 3
5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
6 Podatki za povezovanje** 0 0 0 0 0 NR 2v

7 Šifra raziskovalca* 0 0 0 0 0 NR 5v

8 Šifra ustanove/organizacije* 0 0 0 0 0 R 20v

9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* 0 0 0 0 0 NR 70v

710 IME KORPORACIJE – PRIMARNA
ODGOVORNOST

02 NR

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 - 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 - 0 0 NR
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 120v

4 Koda za vrsto avtorstva 0 0 0 0 0 R 3
8 Šifra ustanove/organizacije* 0 0 0 0 0 NR 20v

711 IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 NR
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 120v

4 Koda za vrsto avtorstva 0 0 0 0 0 R 3
6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2v

8 Šifra ustanove/organizacije* 0 0 0 0 0 NR 20v

712 IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 NR
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 120v

4 Koda za vrsto avtorstva 0 0 0 0 0 R 3
5 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja 0 0 - - 0 NR 5
6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2v

8 Šifra ustanove/organizacije* 0 0 0 0 0 NR 20v

802 NACIONALNI CENTER ISSN ⊔⊔ NR
a Koda nacionalnega centra ISSN - 0 - - - NR 2
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

830 SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA
OPOMBA

⊔⊔ R

a Besedilo opombe 0 0 0 0 0 NR

856 ELEKTRONSKA LOKACIJA IN DOSTOP ⊔0 R
a Ime gostitelja 0 0 0 0 0 R
b Številka za dostop 0 0 0 0 0 R
c Podatki o zgoščevanju 0 0 0 0 0 R
d Pot 0 0 0 0 0 R
f Elektronsko ime 0 0 0 0 0 R
g Enotno ime vira (URN) 0 0 0 0 0 R
h Izvajalec zahtev (uporabniško ime) 0 0 0 0 0 NR
i Ukaz 0 0 0 0 0 R
j Hitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS) 0 0 0 0 0 NR
k Geslo 0 0 0 0 0 NR
l Prijava 0 0 0 0 0 NR
m Pomoč pri dostopu 0 0 0 0 0 R
n Ime lokacije gostitelja, navedenega v podpolju a 0 0 0 0 0 NR
o Operacijski sistem 0 0 0 0 0 NR
p Vrata (port) 0 0 0 0 0 NR
q Vrsta datoteke 0 0 0 0 0 NR
r Nastavitve 0 0 0 0 0 NR
s Velikost datoteke 0 0 0 0 0 R
t Terminalska emulacija 0 0 0 0 0 R
u Enotna lokacija vira (URL) 0 0 0 0 0 NR
v Ure, v katerih je možen dostop 0 0 0 0 0 R
x Interna opomba 0 0 0 0 0 R
y Način dostopa 0 0 0 0 0 NR
w Kontrolna številka zapisa 0 0 0 0 0 R
z Javna opomba 0 0 0 0 0 R
3 Navedba gradiva 0 0 0 0 0 R

900 OSEBNO IME – PRIMARNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA
ZNAČNICA)*19

⊔0 R

a Začetni element - - - - - NR
b Preostali del imena - - - - - NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) - - - - - R
d Rimske številke - - - - - NR
f Datumi - - - - - NR
s Pisava - - - - - NR 2
z Enotna oblika imena** - - - - - NR
3 Številka normativnega zapisa - - - - - NR 70v

5 Koda za odnos - - - - - NR 2v

9 Jezik - - - - - NR 3

901 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA
ZNAČNICA)*20

⊔021 R

19 V sistemih COBISS.XX z normativno kontrolo osebnih imen polj 900 ni v vnosnih maskah; po shranitvi bibliografskega zapisa
se dodajo avtomatsko. V sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole so v maskah vsa podpolja, razen 3, 5 in 9.
V sistemih COBISS.XX, ki uporabljajo izpise v cirilici in latinici, je izpis polja 900 v cirilici, če ima 2. indikator vrednost "1"
ali "4". Če ima indikator vrednost "0" ali "3", je izpis v latinici. Za preostale vrednosti 2. indikatorja se pisava določi po pravilih
za izpis značnic.

20 Enako kot pri polju 900. Podpolje 6 se uporablja v sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole, v sistemih COBISS.XX z
normativno kontrolo pa se pojavlja le v starih zapisih.
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

a Začetni element - - - - - NR
b Preostali del imena - - - - - NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) - - - - - R
d Rimske številke - - - - - NR
f Datumi - - - - - NR
s Pisava - - - - - NR 2
z Enotna oblika imena** - - - - - NR
3 Številka normativnega zapisa - - - - - NR 70v

5 Koda za odnos - - - - - NR 2v

6 Podatki za povezovanje** - - - - - NR 2v

9 Jezik - - - - - NR 3

902 OSEBNO IME – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA
ZNAČNICA)*22

⊔021 R

a Začetni element - - - - - NR
b Preostali del imena - - - - - NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) - - - - - R
d Rimske številke - - - - - NR
f Datumi - - - - - NR
s Pisava - - - - - NR 2
z Enotna oblika imena** - - - - - NR
3 Številka normativnega zapisa - - - - - NR 70v

5 Koda za odnos - - - - - NR 2v

6 Podatki za povezovanje** - - - - - NR 2
9 Jezik - - - - - NR 3

903 OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*23 ⊔⊔ R
a Začetni element - - - - - NR
b Preostali del imena - - - - - NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) - - - - - R
d Rimske številke - - - - - NR
f Datumi - - - - - NR
s Pisava - - - - - NR 2
3 Številka normativnega zapisa - - - - - NR 15v

5 Koda za odnos - - - - - NR 1v

904 OSEBNO IME (VZPOREDNA
ZNAČNICA)*24

⊔⊔ R

a Začetni element - - - - - NR
b Preostali del imena - - - - - NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) - - - - - R
d Rimske številke - - - - - NR
f Datumi - - - - - NR
s Pisava - - - - - NR 2
3 Številka normativnega zapisa - - - - - NR 70v

9 Jezik - - - - - NR 3

910 IME KORPORACIJE – PRIMARNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA
ZNAČNICA)*

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR

21 Privzeta vrednost prvega indikatorja se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. Tako je v sistemih, v katerih izdelujejo
kataložne listke privzeta vrednost "0" – * Izpiše se v bibliografijah, v drugih sistemih pa indikator ni določen.

22 Enako kot pri polju 901.
23 Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo in se kreira avtomatsko.
24 Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemu COBISS.BG in se kreira avtomatsko.
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 NR
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 70v

5 Koda za odnos 0 0 0 0 0 NR 3
9 Jezik 0 0 0 0 0 NR 3

911 IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA
ZNAČNICA)*

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 NR
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 70v

5 Koda za odnos 0 0 0 0 0 NR 2v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2v

9 Jezik 0 0 0 0 0 NR 3

912 IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA
ODGOVORNOST (VARIANTNA
ZNAČNICA)*

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 NR
3 Številka normativnega zapisa 0 0 0 0 0 NR 70v

5 Koda za odnos 0 0 0 0 0 NR 2v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2v

9 Jezik 0 0 0 0 0 NR 3

913 IME KORPORACIJE (SORODNA
ZNAČNICA)*25

02 R

a Začetni element - - - - - NR
b Podrazdelek - - - - - R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator - - - - - R
d Zaporedna številka sestanka - - - - - NR
e Kraj sestanka - - - - - R
f Leto sestanka - - - - - NR 9v

g Invertirani element - - - - - NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element - - - - - NR
3 Številka normativnega zapisa - - - - - NR 70v

5 Koda za odnos - - - - - NR 2v

25 Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo in se kreira avtomatsko.
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

916 IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA
OBLIKA*26

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podrazdelek 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR 9v

g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 NR

960 OSEBNO IME KOT PREDMETNA
OZNAKA*27

10 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Preostali del imena 0 0 0 0 0 NR
c Dodatki k imenu (ne datumi) 0 0 0 0 0 R
d Rimske številke 0 0 0 0 0 NR
f Datumi 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

961 IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA
OZNAKA*

02 R

a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
b Podznačnica 0 0 0 0 0 R
c Dodatek k imenu ali kvalifikator 0 0 0 0 0 R
d Zaporedna številka sestanka 0 0 0 0 0 NR
e Kraj sestanka 0 0 0 0 0 R
f Leto sestanka 0 0 0 0 0 NR
g Invertirani element 0 0 0 0 0 NR
h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element 0 0 0 0 0 R
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

962 RODBINSKO IME KOT PREDMETNA
OZNAKA*

1⊔ R

a Začetni element 0 - 0 0 0 NR
f Datumi 0 - 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 - 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 - 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 - 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 - 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - - 0 - NR 10v

26 Katalogizatorji s pooblastilom za kreiranje oz. dopolnjevanje normativnih zapisov za korporacije ne izpolnijo polja 916, temveč
dopolnijo normativni zapis za korporacijo v normativni bazi CONOR.

27 V sistemih COBISS.XX, ki uporabljajo izpise v cirilici in latinici, je izpis polja 960 v cirilici, če ima 2. indikator vrednost "1"
ali "4". Če ima indikator vrednost "0" ali "3", je izpis v latinici. Za preostale vrednosti 2. indikatorja se pisava določi po pravilih
za izpis predmetnih oznak.
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Dodatek A COMARC/B

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

6 Podatki za povezovanje 0 - 0 0 0 NR 2

965 NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA* 1⊔ R
a Začetni element 0 - 0 0 0 NR
h Oznaka podrejenega dela 0 - 0 0 0 R
i Naslov podrejenega dela 0 - 0 0 0 R
k Leto izida 0 - 0 0 0 NR
l Formalna podznačnica 0 - 0 0 0 NR
m Jezik (ko je del značnice) 0 - 0 0 0 NR
n Različne informacije 0 - 0 0 0 R
q Verzija (ali leto verzije) 0 - 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 - 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 - 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 - 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 - 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 - 0 0 0 NR 2

966 TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔ R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 0 - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

967 ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔ R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

968 ČASOVNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔ R
a Začetni element 0 - 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 - 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 - 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 - 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 - 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 - 0 0 0 NR 2

969 OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA* 1⊔ R
a Začetni element 0 0 0 0 0 NR
x Tematsko določilo 0 0 0 0 0 R
y Zemljepisno določilo 0 0 0 0 0 R
w Oblikovno določilo 0 0 0 0 0 R
z Časovno določilo 0 0 0 0 0 R
2 Koda sistema 0 - - 0 - NR 10v

6 Podatki za povezovanje 0 0 0 0 0 NR 2

970 POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ* ⊔⊔ NR
a Odgovornost – korporacija 0 0 - 0 0 NR
b Skupno število avtorjev 0 - - 0 0 NR 4v

c Število znakov 0 - - 0 0 NR 10v

d Način izida zbornika/prispevka 0 - - 0 0 NR 1v
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COMARC/B Dodatek A

Ime polja/podpolja Ind. Vzorec Pon. Dol. Pri.
M K Z A N

e Posebnosti v točkovanju 0 0 - 0 0 NR 1v

f Skupno število sodelavcev pri raziskavi 0 - - 0 0 NR 4v

g Konferenčni prispevki v revijah 0 - - 0 - NR 1v

992 POLJE ZA LOKALNE POTREBE* ⊔⊔ NR
a Statistična koda** - - - - - NR 2v

b Oznake zapisa 0 0 0 0 0 NR
c Skupno izšlo tekom leta** - - - - - NR 3v

d Namen publikacije** - - - - - NR 2
e Naklada** - - - - - NR
f Tip založnika** - - - - - NR 2
g Prvo leto in oznaka zvezka** - - - - - NR
h Opomba o letu izdaje** - - - - - NR
l Naslovnik za kroženje revije** - - - - - R 70v

v Vir - - - 0 - NR
x Predmetna oznaka za urejanje** - - - - - R
y Inventarna številka serijske publikacije 0 - - - 0 R 30v

6 Podatki za povezovanje - - - - - NR 2v

993 POLJE Z LOKALNO DEFINIRANO
VSEBINO*

⊔⊔ R

a Podpolje a 0 0 0 0 0 R
b Podpolje b 0 0 0 0 0 R
c Podpolje c 0 0 0 0 0 R
d Podpolje d 0 0 0 0 0 R
e Podpolje e 0 0 0 0 0 R
f Podpolje f 0 0 0 0 0 R
g Podpolje g 0 0 0 0 0 R
h Podpolje h 0 0 0 0 0 R
i Podpolje i 0 0 0 0 0 R
j Podpolje j 0 0 0 0 0 R
k Podpolje k 0 0 0 0 0 R
l Podpolje l 0 0 0 0 0 R
m Podpolje m 0 0 0 0 0 R
n Podpolje n 0 0 0 0 0 R
o Podpolje o 0 0 0 0 0 R
p Podpolje p 0 0 0 0 0 R
r Podpolje r 0 0 0 0 0 R
s Podpolje s 0 0 0 0 0 R
t Podpolje t 0 0 0 0 0 R
u Podpolje u 0 0 0 0 0 R
v Podpolje v 0 0 0 0 0 R
z Podpolje z 0 0 0 0 0 R
0 Podpolje 0 0 0 0 0 0 R
1 Podpolje 1 0 0 0 0 0 R
2 Podpolje 2 0 0 0 0 0 R
3 Podpolje 3 0 0 0 0 0 R
4 Podpolje 4 0 0 0 0 0 R
5 Podpolje 5 0 0 0 0 0 R
6 Podpolje 6 0 0 0 0 0 R
7 Podpolje 7 0 0 0 0 0 R
8 Podpolje 828 0 0 0 0 0 R
9 Podpolje 9 0 0 0 0 0 R

28 Podpolja s številčno oznako lahko urejajo tudi knjižničarji, ki imajo le pooblastilo za urejanje omejenega nabora bibliografskih
podatkov v lokalni bazi podatkov.
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COMARC/B Dodatek D

D  MONOGRAFSKI VIRI V VEČ DELIH

V dodatku so opisana pravila za katalogizacijo monografskih virov v več (fizično ločenih) delih.

Posamezni deli so lahko oštevilčeni ali ne, poleg skupnega lahko imajo enega ali več podrejenih naslovov,
lahko vsebujejo tudi več del, pri čemer ima vsako delo svoj naslov. Gre za monografske vire, kar pomeni,
da imajo vnaprej predviden konec izhajanja.

Enoten opis monografskih virov v več delih je pomemben za kvaliteto vzajemne baze podatkov in pri
tem je treba upoštevati pravila. Ker različni tipi knjižnic vsaj v nekaterih primerih potrebujejo različne
vrste zapisov, lahko zapise kreirajo na različne predpisane načine. Zaradi lažjega usklajevanja s prakso in
boljšega razumevanja načina vnosa zapisov so v nadaljevanju tipični primeri kreiranja zapisov razvrščeni
v tri skupine:
· Skupina A – kreira se en bibliografski zapis

En zapis kreiramo, če posamezni deli nimajo svojega naslova ali imajo relativno nepomemben naslov.

· Skupina B – kreira se več bibliografskih zapisov
Za vsak del kreiramo svoj zapis, če ima svoj naslov ali vsebuje več del.

· Skupina C – kreira se lahko en zapis ali več bibliografskih zapisov
Če je skupni naslov generični izraz ali naslovi posameznih delov izražajo zaporedje, se lahko odločimo
za skupen zapis ali za ločen zapis za vsak del.

Če je nivojev podrejenosti več, obdelavo po skupinah smiselno kombiniramo glede na značilnosti
posameznih delov (gl. primer 14).

Pri kreiranju zapisov za monografske vire v več delih izberemo masko vnosa M (monografske publikacije)
ali N (neknjižno gradivo).

Pri kreiranju novih zapisov in prevzemanju zapisov iz vzajemne baze podatkov moramo biti pozorni, da v
posamezni zapis ne združimo delov različnih izdaj (polje 205 – Izdaja), ker deli različnih izdaj ne smejo
biti opisani v istem zapisu.

Preden prevzamemo zapise za monografske vire v več delih, ki so bili vneseni v COBIB do 4. 7. 1994, jih
moramo pregledati in ustrezno popraviti v skladu z navodili, zapisanimi v priročniku COMARC/B podpolje
001x – Številka nadomestnega zapisa*.

SKUPINA A (KREIRA SE EN BIBLIOGRAFSKI ZAPIS)

Na ta način obdelujemo monografske vire v več delih, pri katerih posamezni deli nimajo svojega naslova
(gl. primer 1) ali pa imajo relativno nepomembne podrejene naslove, ki so lahko nadomestilo štetja (npr.
črkovno zaporedje, če je vsebina urejena po abecedi, kot npr. pri leksikonih, slovarjih, imenikih ...).

Če ima vsak del svoj ISBN, se polje 010 – Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) ponovi, v
podpolje 010b – Pojasnilo pa vnesemo ustrezno številčno oznako dela. Vnesemo tudi skupni ISBN, če
obstaja.

Če zapis za monografski vir v več delih iz skupine A prevzamemo iz vzajemne baze, podatkov o delih, ki
jih v knjižnici nimamo, ne brišemo. Kateri deli so v knjižnici dejansko na voljo, navedemo med podatki
o zalogi (gl. primer 2).
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1. Izhajanje je zaključeno

Na ta način obdelujemo vire, pri katerih je izhajanje že zaključeno (gl. primera 3 in 4).

Če izhajanje ni bilo zaključeno v enem koledarskem letu, v podpolje 100b – Oznaka za leto izida
vnesemo kodo "g" – publikacija, ki izhaja več kot eno leto, v podpolje 100c – Leto izida 1 vnesemo
leto izida dela, ki je izšel najprej, v podpolje 100d – Leto izida 2 pa leto izida dela, ki je izšel zadnji.

Če je bilo izhajanje monografskih virov v več delih zaključeno v enem koledarskem letu, vnesemo
v podpolje 100b kodo "d" – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu, leto
izida pa vnesemo v podpolje 100c.

Ustrezno polju 100 – Splošni podatki o obdelavi se izpolni tudi podpolje 210d – Leto izida,
distribucije itd., in sicer v obliki "prvo leto izida–zadnje leto izida".

V podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg navedemo število delov. Če posamezni
deli nimajo podrejenih naslovov in vsi deli izidejo v istem letu oziroma sta dela dva in izideta v
zaporedju najprej prvi in nato drugi del, paginacijo posameznih delov tudi navedemo v podpolju
215a.

Kadar imajo deli podrejene naslove oz. vsi deli ne izidejo v istem letu ali v tekočem vrstnem redu,
paginacijo posameznih delov navedemo v polju 327 – Opomba o vsebini.

Naslove posameznih delov vnesemo v ponovljiva podpolja 327a – Besedilo opombe. V podpolju
3270 – Uvodna fraza vnesemo uvodno frazo in dvopičje ("Vsebina:"), v podpolju 327a pa
navedemo oznake in naslove posameznih delov ter druge podatke, kot so leto izida, paginacija,
odgovornost itd.). Da se vsebina vsakega podpolja 327a izpiše v svoji vrstici, mora imeti drugi
indikator v polju 327 vrednost "1" – Med ponovljenimi podpolji a je nova vrstica.

2. Izhajanje ni zaključeno

Na ta način obdelujemo vire, katerih vsi deli še niso izšli (gl. primere 5, 6 in 7). Ko v knjižnici
prejmemo nov del, zapis sproti dopolnjujemo (gl. primer 2).

V podpolje 100b vnesemo kodo "g". V podpolje 100c vnesemo prvo leto izida. V podpolje 100d
vnesemo "9999", če je izšel šele en del ali če so vsi deli do zdaj izšli v istem letu, sicer vnesemo
leto izida začasno zadnjega dela (gl. primer 5).

Ustrezno podatkom v polju 100 izpolnimo tudi podpolje 210d, in sicer v obliki "LLLL-", če je
izšel en del ali več delov v prvem letu, oz. v obliki "LLLL-<LLLL>" (druga letnica označuje leto
izida dela, ki je izšel nazadnje), kadar deli izidejo v več letih.

V podpolju 215a navedemo dosedanje število delov v lomljenih oklepajih.

Ob izidu vsakega naslednjega dela spremenimo podatke o letu izida začasno zadnjega dela v
podpoljih 100d in 210d ter število zvezkov v podpolju 215a. Koda "g" v podpolju 100b ostane
nespremenjena, tudi ko izide zadnji del, razen če vsi deli izidejo v istem letu. V takšnem primeru
v podpolju 100b kodo "g" po izidu zadnjega dela nadomestimo s kodo "d".

Naslove posameznih delov vnesemo v ponovljiva podpolja 327a. V podpolju 3270 navedemo
uvodno frazo in dvopičje ("Dosedanja vsebina:"), v podpolja 327a pa vnesemo oznake in naslove
posameznih delov ter druge podatke (leto izida, paginacija, odgovornost itd.). Prvi indikator
v polju 327 mora imeti vrednost "0" – Opomba o vsebini ni popolna. Da se vsebina vsakega
ponovljivega podpolja 327a izpiše v svoji vrstici, mora imeti drugi indikator v polju 327 vrednost
"1". Polje 327 dopolnimo ob izidu vsakega naslednjega dela.
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Podatke o posameznih delih v poljih 215 in 327 dopolnjujemo po vrstnem redu številčenja in ne
po vrstnem redu, kot prihajajo deli v knjižnico. Ko izide zadnji del, je monografski vir zaključen.
Takrat zapis dopolnimo v skladu s pravili iz prejšnjega poglavja.

SKUPINA B (KREIRA SE VEČ BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV)

Pri monografskih virih v več delih iz skupine B prevzamemo iz vzajemne baze podatkov le zapise za dele,
ki jih imamo v knjižnici. Če zapise kreiramo, dobi vsak del svoj bibliografski zapis.

1. Posamezni deli vsebujejo eno delo

Na ta način obdelujemo monografske vire v več delih, pri katerih ima poleg skupnega naslova
vsak posamezni del še svoj podrejeni naslov (gl. primer 8).

V zapis za posamezni del vnesemo podatke o opisovanem delu. Skupni naslov vnesemo v
podpolje 200a – Stvarni naslov, številčno oznako dela v podpolje 200h – Oznaka podrejenega
dela in naslov posameznega dela v podpolje 200i – Naslov podrejenega dela.

Če je nivojev podrejenosti več, ponovimo ali podpolje 200i (gl. primer 9) ali podpolji 200h in
200i.

2. Posamezni deli vsebujejo več del

Na ta način obdelujemo monografske vire v več delih, kjer je v vsakem posameznem delu več
del, na naslovni strani pa so navedeni skupni naslov in naslovi posameznih del (gl. primer 10).

V zapis za posamezni del vnesemo podatke za opisovani del.

V podpolje 200a vnesemo skupni naslov, v podpolje 200h pa številčno oznako dela.

Ker so naslovi del, vsebovanih v posameznem delu, enakovredni, jih ne smemo vpisati v
ponovljena podpolja 200i (to bi pomenilo hierarhičen odnos med njimi).

Enakovredne naslove posameznih del vnesemo v polje 327. V podpolje 0 vnesemo uvodno frazo
in dvopičje ("Vsebina na nasl. str.:"). Če gre za dela enega avtorja (tistega, ki je vpisan v podpolje
200f), vnesemo te naslove v ponovljiva podpolja a. Drugi indikator mora imeti vrednost "0", da se
med ponovljenimi podpolji a oz. med enakovrednimi naslovi avtomatsko izpiše ločilo (podpičje).

Pri delih različnih avtorjev in pri anonimnih delih ločilo med naslovi vnesemo ročno, zato moramo
vse enakovredne podrejene naslove vpisati v eno podpolje 327a.

Naslove posameznih del in njihove avtorje vnesemo tudi v polje 423 – Dodana, prikrita in
priključena dela.
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SKUPINA C (KREIRA SE LAHKO EN ZAPIS ALI VEČ
BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV)

Pri monografskih virih v več delih iz skupine C lahko kreiramo skupni zapis za vse dele, lahko pa kreiramo
tudi zapise za posamezne dele. Knjižnice se glede na svoje potrebe same odločijo, katerega od obeh načinov
obdelave bodo izbrale. Če je v COBIB-u zapis (zapisi) za monografski vir v več delih že obdelan na en
način, knjižnica pa želi vir obdelati na drugi način, obstoječega zapisa (zapisov) ne sme spreminjati, temveč
mora kreirati nov zapis (zapise) na drug način.

V COBIB-u in lokalnih bazah podatkov lahko torej soobstajajo zapisi, kreirani na oba načina.

1. Skupni naslov je generični izraz

Na dva načina lahko obdelujemo monografske vire v več delih, ki imajo za skupni naslov
generični izraz (npr. "Zbrana dela", "Collected works", "Gesamtwerke", "Gesamtausgabe" ...),
na naslovni strani pa so navedeni tudi naslovi del v posameznem delu. Naslovi so na istem
hierarhičnem nivoju (gl. primera 11 in 12).

Če delamo en skupni zapis, posamezne dele opišemo v opombi o vsebini v polju 327. Ta način
omogoča, da se ohrani pregled nad celoto, kar je zlasti pomembno za nacionalno bibliografijo.
Pomenske naslove zaradi iskanja navedemo tudi v polju 423. Naslove, ki sestojijo iz generičnih
izrazov, lahko v polju 423 izpustimo.

Če za vsak del kreiramo svoj zapis, v ponovljena podpolja 200a vnesemo naslove posameznih del.
V polje 225 – Zbirka (v odgovarjajoča podpolja 225afv) vnesemo skupni naslov, odgovornost in
številčno oznako dela. Zaradi iskanja po naslovu je skupni naslov smiselno vpisati tudi v podpolje
540a – Dodatni naslov.

2. Naslovi posameznih delov izražajo zaporedje

Monografske vire v več delih lahko obdelamo na dva načina tudi takrat, ko podrejeni naslovi
posameznih delov izražajo neko zaporedje, na primer časovni razpon, zgodovinska obdobja ipd.
(gl. primer 13).

Lahko izdelamo en bibliografski zapis in posamezne dele opišemo v opombi o vsebini v polju
327. Ta način omogoča, da se ohrani pregled nad celoto, kar je zlasti pomembno za nacionalno
bibliografijo. Naslove posameznih del zaradi iskanja navedemo tudi v polju 423.

Knjižnica lahko iz različnih razlogov (npr. zaradi ustreznega izpisa osebne bibliografije) za
posamezne dele izdela ločene zapise.

PRIMERI

1.
001 ⊔⊔ ac ba cm d0
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010 ⊔⊔ a86-7195-026-3
100 ⊔⊔ bd c1990 hslv
101 1⊔ aslv ceng
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay
200 0⊔ aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor]
210 ⊔⊔ aMurska Sobota cPomurska založba d1990 eMurska Sobota gPomurski tisk
215 ⊔⊔ a2 zv. (337; 338 str.) d21 cm
225 1⊔ aǂZbirka ǂPesti
300 ⊔⊔ aPrevod dela: The Bourne identity
500 ⊔⊔ aǂThe ǂBourne identity mslovenski jezik
675 ⊔⊔ a821.111(73)-312.4 b82 s82 c821.111(73) vUDCMRF 2011
700 ⊔1 310970979 aLudlum bRobert f1927-2001 4070
702 ⊔1 32230883 aPahor bBožidar 4730

(Zapis za roman v dveh delih, ki nimata svojih naslovov, spada v skupino A.
Kreiramo skupen zapis.)

Izpis po ISBD:

LUDLUM, Robert, 1927-2001

Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar Pahor]. -
Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : Pomurski tiski). -
2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti)

Prevod dela: The Bourne identity

ISBN 86-7195-026-3

2.
100 ⊔⊔ bg c1985 d1989 hslv
210 ⊔⊔ d1985-<1989>
215 ⊔⊔ aZv. <1-2, 4-5>
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-C. - 1985. - 87 str. a2: Č-F. - 1986. - 96 str. a4: J-M. -

1988. - 110 str. a5: N-P. - 1989. - 92 str.
(Podatki v zapisu, shranjenem v vzajemni bazi podatkov. Tretjega zvezka (še) nima
nobena knjižnica. Izhajanje se nadaljuje.)

100 ⊔⊔ bg c1985 d1989 hslv
210 ⊔⊔ d1985-<1989>
215 ⊔⊔ aZv. <1-5>
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-C. - 1985. - 87 str. a2: Č-F. - 1986. - 96 str. a3: G-I. -

1987. - 105 str. a4: J-M. - 1988. - 110 str. a5: N-P. - 1989. - 92 str.
996 ⊔1 d1A\f2\n543023\x3 f098705271 va
996 ⊔1 d1A\f2\n543023\x4 f098805869 va

(Zapis je prevzela knjižnica, ki je pridobila 3. zvezek, zato je zapis ustrezno
dopolnila. Poleg 3. zvezka knjižnica poseduje še 4. del, kar je vidno iz podatkov o
zalogi v poljih 996 v lokalni bazi podatkov. Izhajanje se kasneje še nadaljuje.)

3.
100 ⊔⊔ bg c1990 d1993 hslv
210 ⊔⊔ d1990-1993
215 ⊔⊔ a4 zv.
327 11 0Vsebina: a1: A-G. - 1990. - 100 str. a2: H-K. - 1991. - 110 str. a4: L-O. - 1992. -

110 str. a5: P-Ž. - 1993. - 120 str.
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(Zaključen monografski vir v več delih z relativno nepomembnimi naslovi. Prvi del
je izšel leta 1990, zadnji pa leta 1993.)

4.
001 ⊔⊔ ac ba cm d0
010 ⊔⊔ a86-11-14288-8 bkomplet
010 ⊔⊔ a86-11-14269-1 bzv. 8
010 ⊔⊔ a86-11-14345-0 bzv. 9
010 ⊔⊔ a86-11-14792-8 bzv. 10
010 ⊔⊔ a86-11-15070-8 bzv. 11
010 ⊔⊔ a86-11-15344-8 bzv. 12
010 ⊔⊔ a86-11-15364-2 bzv. 13
010 ⊔⊔ a86-11-15365-0 bzv. 14
010 ⊔⊔ a86-11-15366-9 bzv. 15
010 ⊔⊔ a86-11-15367-7 bzv. 16
100 ⊔⊔ bg c1987 d2002 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa bf e1
200 1⊔ aEnciklopedija Slovenije f[glavni urednik Marjan Javornik gizdelava zemljevidov

in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana gizdelava grafikonov Inštitut za
geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]

205 ⊔⊔ a1. natis
210 ⊔⊔ aLjubljana cMladinska knjiga d1987-2002 eLjubljana gMladinska knjiga
215 ⊔⊔ a16 zv. cilustr. d30 cm
300 ⊔⊔ aOd 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje

odgovorni urednik Martin Ivanič
300 ⊔⊔ aUrednica posameznih zvezkov Alenka Dermastia
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. a2: Ce-Ed.

- 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. a3: Eg-Hab . - 1989. - XV, 416 str. - 30.000
izv. a4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv. a5: Kari-Krei. - 1991. -
XV, 416 str. - 22.000 izv. a6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a7:
Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str.
- 20.000 izv. a9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv. a10: Pt-Savn. - 1996.
- XV, 416 str. - 20.000 izv. a11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000
izv. a12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv. a13: Š-T. - 1999.
- XV, 416 str. - 18.000 izv. a14: U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv. a15:
Wi-Ž. Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv. a16: Dodatek A-Ž.
Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

540 0⊔ aES
675 ⊔⊔ a908(497.4)(031) s9 b908+91 c908(497.4) vUDCMRF 2011
702 ⊔1 310721635 aJavornik bMarjan 4340
702 ⊔1 36373987 aVoglar bDušan 4340
702 ⊔1 3383843 aIvanič bMartin 4340
702 ⊔1 36592611 aDermastia bAlenka 4340

(Enciklopedija Slovenije je izhajala v obdobju od 1987 do 2002. Kot (relativno
nepomembni) naslovi posameznih zvezkov služijo črkovne oznake za vsebino, ki je
v zvezku zajeta. Vse zvezke obdelamo v enem bibliografskem zapisu.)

Izpis po ISBD:

ENCIKLOPEDIJA Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik ; izdelava
zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana ; izdelava
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Izpis po ISBD:

grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]. - 1.
natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2000 (Ljubljana: Mladinska
knjiga). - 16 zv. : ilustr. ; 30 cm

Od 7. zv. dalje glavni in odgovorni urednik Dušan Voglar, od 11. zv. dalje
odgovorni urednik Martin Ivanič. - Urednica posameznih zvezkov Alenka
Dermastia

ISBN 86-11-14288-8 (komplet)

ISBN 86-11-14269-1 (zv. 8)

ISBN 86-11-14345-0 (zv. 9)

ISBN 86-11-14792-8 (zv. 10)

ISBN 86-11-15070-8 (zv. 11)

ISBN 86-11-15344-8 (zv. 12)

ISBN 86-11-15364-2 (zv. 13)

ISBN 86-11-15365-0 (zv. 14)

ISBN 86-11-15366-9 (zv. 15)

ISBN 86-11-15367-7 (zv. 16)

Vsebina:

1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv.

2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv.

3: Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv.

4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv.

5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv.

6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str.. - 20.000 izv.

8: Nos-Pli. - 1994. - XVI, 416 str. - 20.000 izv.

9: Plo-Ps. - 1995. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

10: Pt-Savn. - 1996. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

11: Savs-Slovenska m. - 1997. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

12: Slovenska n-Sz. - 1998. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

13: Š-T. - 1999. - XV, 416 str. - 18.000 izv.

14: U-We. - 2000. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

15: Wi-Ž. Kronološki pregled. - 2001. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

16: Dodatek A-Ž. Kazalo. - 2002. - XV, 416 str. - 15.000 izv.

5.
100 ⊔⊔ bg c1988 d9999 hslv
210 ⊔⊔ d1988-
215 ⊔⊔ aZv. <1->
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str.

(Izšel je 1. zvezek; izhajanje se nadaljuje.)

100 ⊔⊔ bg c1988 d1989 hslv
210 ⊔⊔ d1988-<1989>
215 ⊔⊔ aZv. <1-2>
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str. a2: D-F. - 1989. - 95 str.

(Izšla sta 1. in 2. zvezek; izhajanje se nadaljuje.)
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100 ⊔⊔ bg c1988 d1992 hslv
210 ⊔⊔ d1988-<1992>
215 ⊔⊔ aZv. <1-2, 4-6>
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-Č. - 1988. - 108 str. a2: D-F. - 1989. - 95 str. a4: K-M.

- 1990. - 93 str. a5: N-Q. - 1991. - 104 str. a6: R-Š. - 1992. - 100 str.
(Izšli so zvezki 1 in 2 ter zvezki od 4 do 6; manjka 3. zvezek; izhajanje se
nadaljuje.)

6.
100 ⊔⊔ bg c1980 d1994 hslv
210 ⊔⊔ aMünchen aZürich cArtemis cWinkler d1980-<1994>
215 ⊔⊔ aZv. <1-6; 7, Lief. 1-> d27 cm
327 01 0Dosedanja vsebina: aBd 1: Aachen bis Bettelordenskirchen. - 1980. - XVI str.,

2108 stolp. aBd. 2: Bettlerwesen bis Codex von Valencia. - 1983. - VIII str., 2222
stolp. aBd. 3: Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen. - 1986.
- VIII str., 2218 stolp. aBd. 4: Erzkanzler bis Hiddensee. - 1989. - VIII str., 2220
stolp. aBd. 5: Hiera-Mittel bis Lukanien. - 1991. - VIII str., 2219 stolp. aBd.
6: Lukasbilder bis Plantagenet. - 1993. - VIII str., 2220 stolp. aBd. 7, Lief. 1:
Planudes bis Privileg(ien). - 1994. - Stolp. 3-224
(Izšli so zvezki od 1 do 6 ter v okviru zvezka 7 snopič 1; izhajanje se nadaljuje.)

7.
001 ⊔⊔ ac ba cm d0
010 ⊔⊔ a86-11-14123-7 bzv. 1
010 ⊔⊔ a86-11-15085-6 bzv. 2
100 ⊔⊔ bg c2003 d2004 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa bf
200 1⊔ aSlovenski veliki leksikon f[urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt guredniki

ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]
205 ⊔⊔ a1. izd. b1. natis
210 ⊔⊔ aLjubljana cMladinska knjiga d2003-<2004> eMaribor gMA-tisk
215 ⊔⊔ aZv. <1-2> cilustr. d31 cm
300 ⊔⊔ aUrednica od julija 2003 Maja Ogrizek
327 01 0Dosedanja vsebina: a1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str. a2: H-O. - 2004. - XIII, 833

str.
540 0⊔ aVeliki leksikon
675 ⊔⊔ a030 b0 s0 c030 vUDCMRF 2011
702 ⊔1 3496739 aKocjan-Barle bMarta 4340
702 ⊔1 31910627 aBajt bDrago 4340
702 ⊔1 34316003 aOgrizek bMaja 4340
902 ⊔1 3496739 aBarle bMarta Kocjan- 4340

(Zapis, kreiran leta 2004, ko sta izšla šele 1. in 2. del.)

Izpis po ISBD:

SLOVENSKI veliki leksikon / [urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt ;
uredniki ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]. - 1. izd., 1.
natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003-<2004> (Maribor : MA-tisk). -
Zv. <1-2> : ilustr. ; 31 cm
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Izpis po ISBD:

Urednica od julija 2003 Maja Ogrizek

Dosedanja vsebina:

1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str.

2: H-O. - 2004. - XIII, 833 str.

ISBN 86-11-14123-7 (zv. 1)

ISBN 86-11-15085-6 (zv. 2)

8.
001 ⊔⊔ ac ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1991 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay
200 0⊔ aBeli menihi hǂKnj. ǂ1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII.

stoletja fIvan Zorec
210 ⊔⊔ aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
215 ⊔⊔ a184 str. d18 cm
225 1⊔ aǂZbirka ǂSlovenska povest
675 ⊔⊔ a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 36243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070

(Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je
zapis za prvi del.)

Izpis po ISBD:

ZOREC, Ivan, 1880-1952

Beli menihi. Knj. 1, Ustanovitev samostana : povest iz prve polovice
XII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige,
1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 184 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska
povest)

001 ⊔⊔ ac ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1991 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay
200 0⊔ aBeli menihi hǂKnj. ǂ2 iSamostan v turški sili epovest iz druge polovice XV.

stoletja fIvan Zorec
210 ⊔⊔ aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
215 ⊔⊔ a158 str. d18 cm
225 1⊔ aǂZbirka ǂSlovenska povest
675 ⊔⊔ a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 36243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070

(Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je
zapis za drugi del.)

Izpis po ISBD:

ZOREC, Ivan, 1880-1952
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Izpis po ISBD:

Beli menihi. Knj. 2, Samostan v turški sili : povest iz druge polovice
XV. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige,
1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 158 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska
povest)

001 ⊔⊔ ac ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1991 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay
200 0⊔ aBeli menihi hǂKnj. ǂ3 iSamostan ob kmečkih uporih epovest iz druge polovice

XVI. stoletja fIvan Zorec
210 ⊔⊔ aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
215 ⊔⊔ a166 str. d18 cm
225 1⊔ aǂZbirka ǂSlovenska povest
675 ⊔⊔ a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 36243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070

(Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je
zapis za tretji del.)

Izpis po ISBD:

ZOREC, Ivan, 1880-1952

Beli menihi. Knj. 3, Samostan ob kmečkih uporih : povest iz druge
polovice XVI. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske
knjige, 1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 166 str. ; 18 cm. - (Zbirka
Slovenska povest)

001 ⊔⊔ ac ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1991 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay
200 0⊔ aBeli menihi hǂKnj. ǂ4 iSamostan ob razpustu epovest iz druge polovice XVIII.

stoletja fIvan Zorec
210 ⊔⊔ aLjubljana cZaložništvo slovenske knjige d1991 eLjubljana g"Tone Tomšič"
215 ⊔⊔ a153 str. d18 cm
225 1⊔ aǂZbirka ǂSlovenska povest
675 ⊔⊔ a821.163.6-311.6 s82 b821 c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 36243171 aZorec bIvan f1880-1952 4070

(Knjiga v štirih delih, vsak ima svoj naslov. Za vsak del kreiramo svoj zapis. To je
zapis za četrti del.)

Izpis po ISBD:

ZOREC, Ivan, 1880-1952

Beli menihi. Knj. 4, Samostan ob razpustu : povest iz druge polovice
XVIII. stoletja / Ivan Zorec. - Ljubljana : Založništvo slovenske knjige,
1991 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 153 str. ; 18 cm. - (Zbirka Slovenska
povest)
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9.
200 1⊔ aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iJezersko fzbrali in uredili Tone

Golnar, Davo in Drejc Karničar g[skice in] sheme Aleš Dolenc
(Publikacija s skupnim in podrejenim naslovom. Slednji ima še en podrejeni
naslov.)

200 1⊔ aPlezalni vodnik iKamniške in Savinjske Alpe iRobanov kot z dolino Lučke Bele
in bližnjimi plezališči fzbrali in uredili Silvo Babič, Tone Golnar in Robi Supin
g[skice in sheme Silvo Babič]
(Publikacija s skupnim in podrejenim naslovom. Slednji ima še en podrejeni
naslov.)

10.
001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1977 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa bj3 e1
200 0⊔ aFizika hǂDel ǂ1 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
210 ⊔⊔ aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1977
215 ⊔⊔ a284 str. cgraf. prikazi d24 cm
225 1⊔ aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v9
300 ⊔⊔ a1.500 izv.
320 ⊔⊔ aKazalo
327 10 0Vsebina na nasl. str.: aMehanika aToplota
423 ⊔0 12000⊔ aMehanika aToplota 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
675 ⊔⊔ a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
702 ⊔1 33124321 aŽitko bBerto 4440

(Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj
naslov. Kreiramo štiri zapise in v polju 327 navedemo naslove del v posameznih
zvezkih. To je zapis za prvi del.)

Izpis po ISBD:

STRNAD, Janez, 1934-2015

Fizika. Del 1 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1977. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. -
(Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 9)

1.500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Mehanika ; Toplota

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1978 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa bj3 e1
200 0⊔ aFizika hǂDel ǂ2 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
210 ⊔⊔ aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1978
215 ⊔⊔ aStr. 293-564 cgraf. prikazi d24 cm
225 1⊔ aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v11
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300 ⊔⊔ a1.500 izv.
320 ⊔⊔ aKazalo
327 10 0Vsebina na nasl. str.: aElektrika aOptika
423 ⊔0 12000⊔ aElektrika aOptika 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
675 ⊔⊔ a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
702 ⊔1 33124321 aŽitko bBerto 4440

(Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj
naslov. Kreiramo štiri zapise in v polju 327 navedemo naslove del v posameznih
zvezkih. To je zapis za drugi del.)

Izpis po ISBD:

STRNAD, Janez, 1934-2015

Fizika. Del 2 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1978. - Str. 293-564 : graf. prikazi ; 24 cm. -
(Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 11)

1.500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Elektrika ; Optika

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1981 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa bj3 e1
200 0⊔ aFizika hǂDel ǂ3 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
210 ⊔⊔ aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1981
215 ⊔⊔ a320 str. cgraf. prikazi d24 cm
225 0⊔ aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v14
300 ⊔⊔ a500 izv.
320 ⊔⊔ aKazalo
327 10 0Vsebina na nasl. str.: aPosebna teorija relativnosti aKvantna fizika aAtomi
423 ⊔0 12000⊔ aPosebna teorija relativnosti aKvantna fizika aAtomi 1700⊔1 aStrnad

bJanez f1934-2015 4070
675 ⊔⊔ a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
702 ⊔1 33124321 aŽitko bBerto 4440

(Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj
naslov. Kreiramo štiri zapise in v polju 327 navedemo naslove del v posameznih
zvezkih. To je zapis za tretji del.)

Izpis po ISBD:

STRNAD, Janez, 1934-2015

Fizika. Del 3 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1981. - 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm. -
(Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 14)

500 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Posebna teorija relativnosti ;
Kvantna fizika ; Atomi

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1982 hslv
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101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa bj3 e1
200 0⊔ aFizika hǂDel ǂ4 fJanez Strnad g[slike Berto Žitko]
210 ⊔⊔ aLjubljana cDržavna založba Slovenije d1982
215 ⊔⊔ a284 str. cgraf. prikazi d24 cm
225 1⊔ aMatematika-fizika ezbirka univerzitetnih učbenikov in monografij v19 [i. e. 18]
300 ⊔⊔ a1.000 izv.
320 ⊔⊔ aKazalo
327 10 0Vsebina na nasl. str.: aMolekule aKristali aJedra aDelci
423 ⊔0 12000⊔ aMolekule aKristali aJedra aDelci 1700⊔1 aStrnad bJanez f1934-2015

4070
675 ⊔⊔ a53(075.8) s53 b5 c53 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31820515 aStrnad bJanez f1934-2015 4070
702 ⊔1 33124321 aŽitko bBerto 4440

(Knjiga v štirih delih. Posamezni del vsebuje po več del, vsako delo ima svoj
naslov. Kreiramo štiri zapise in v polje 327 vnesemo podrejene naslove. To je
zapis za četrti del.)

Izpis po ISBD:

STRNAD, Janez, 1934-2015

Fizika. Del 4 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1982. - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm. -
(Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 19
[i. e. 18])

1.000 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Molekule ; Kristali ;
Jedra ; Delci

11.
001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1965 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay fz2
200 0⊔ aZbrano delo fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
205 ⊔⊔ a2 izd.
210 ⊔⊔ aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
215 ⊔⊔ a2 zv. d20 cm
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
327 11 0Vsebina: aKnj. 1: Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni

podlistki. - 332 str. aKnj. 2: Ciklamen ; Agitator ; Humoreske. - 356 str. -
Opombe: str. 301-356

423 ⊔0 12000⊔ aNa Žerinjah aLutrski ljudje aGospod Janez aCiklamen aAgitator
1700⊔1 aKersnik bJanko f1852-1897 4070

675 ⊔⊔ a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 3467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
702 ⊔1 38368995 aOcvirk bAnton 4340 4080

(Skupni zapis.)

Izpis po ISBD:

KERSNIK, Janko, 1852-1897
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Izpis po ISBD:

Zbrano delo / Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk].
- 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 2 zv. ; 20
cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Vsebina:

Knj. 1: Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni
podlistki. - 332 str. - Opombe: str. 282-332

Knj. 2: Ciklamen ; Agitator ; Humoreske. - 356 str. - Opombe: str. 301-356

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1965 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay fz2
200 0⊔ aNa Žerinjah aLutrski ljudje aGospod Janez aLeposlovni podlistki fJanko Kersnik

g[uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]
205 ⊔⊔ a2 izd.
210 ⊔⊔ aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
215 ⊔⊔ a332 str. d20 cm
225 1⊔ aZbrano delo fJanko Kersnik vǂknj. ǂ1
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
540 0⊔ aZbrano delo
675 ⊔⊔ a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 3467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
702 ⊔1 38368995 aOcvirk bAnton 4340 4080

(Zapis za prvi del.)

Izpis po ISBD:

KERSNIK, Janko, 1852-1897

Na Žerinjah ; Lutrski ljudje ; Gospod Janez ; Leposlovni podlistki /
Janko Kersnik ; [uredil in opombe napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. -
V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1965. - 332 str. ; 20 cm. -
(Zbrano delo / Janko Kersnik ; knj. 1) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in
pisateljev)

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c1965 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ay fz2
200 0⊔ aCiklamen aAgitator aHumoreske fJanko Kersnik g[uredil in opombe napisal

Anton Ocvirk]
205 ⊔⊔ a2 izd.
210 ⊔⊔ aV Ljubljani cDržavna založba Slovenije d1965
215 ⊔⊔ a356 str. d20 cm
225 1⊔ aZbrano delo fJanko Kersnik vǂknj. ǂ2
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
540 0⊔ aZbrano delo
675 ⊔⊔ a821.163.6Kersnik J. c821.163.6 vUDCMRF 2011
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700 ⊔1 3467299 aKersnik bJanko f1852-1897 4070
702 ⊔1 38368995 aOcvirk bAnton 4340 4080

(Zapis za drugi del.)

Izpis po ISBD:

KERSNIK, Janko, 1852-1897

Ciklamen ; Agitator ; Humoreske / Janko Kersnik ; [uredil in opombe
napisal Anton Ocvirk]. - 2. izd. - V Ljubljani : Državna založba
Slovenije, 1965. - 356 str. ; 20 cm. - (Zbrano delo / Janko Kersnik ; knj.
2) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

12.
001 ⊔⊔ an ba cm d0
010 ⊔⊔ a961-6422-74-X bzv. 1
010 ⊔⊔ a978-961-254-228-3 bzv. 2
010 ⊔⊔ a978-961-254-488-1 bzv. 3
100 ⊔⊔ bg c2005 d2013 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ac fz2
200 0⊔ aZbrano delo fZofka Kveder g[uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
210 ⊔⊔ aMaribor cLitera d2005-<2013>
215 ⊔⊔ aZv. <1-3> cavtorj. sl. d21 cm
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ213; 229; 256
300 ⊔⊔ aOd zv. 2 dalje založnik Založba ZRC, ZRC SAZU
327 01 0Dosedanja vsebina: aKnj. 1: Misterij žene ; Odsevi ; Iz naših krajev ; Iskre.

- 2005 ([Maribor] : Železnik in Železnik). - 560 str. aKnj. 2: Nezbrana proza
1898-1903 : črtice, povesti, novele. - 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 838 str. -
400 izv. aKnj. 3: Nezbrana proza 1904-1933 : črtice, povesti, novele / [uredila in
komentar napisala Katja Mihurko Poniž]. - 2013 (Begunje : Cicero). - 1008 str. :
portret. - 300 izv. - Bibliografija: str. 1003-1004

423 ⊔0 12000⊔ aMisterij žene aOdsevi aIz naših krajev aIskre aNezbrana proza
1898-1903 aNezbrana proza 1904-1933 1700⊔1 aKveder bZofka 4070

675 ⊔⊔ a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 37716451 aKveder bZofka 4070
702 ⊔1 314872931 aMihurko Poniž bKatja 729625 4340 4080
902 ⊔1 314872931 aPoniž bKatja Mihurko

(Zbrano delo Zofke Kvedrove še izhaja. Do zdaj so izšli trije zvezki. Skupni naslov
je generični izraz, zato sta dovoljena dva načina obdelave. Kreiramo lahko en
skupni zapis ali tri ločene zapise za vsak del posebej; skupni naslov vnesemo v
polje 225.)

001 ⊔⊔ an ba cm d0
010 ⊔⊔ a961-6422-74-X
100 ⊔⊔ bd c2005 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ac fz2
200 0⊔ aMisterij žene aOdsevi aIz naših krajev aIskre fZofka Kveder g[uredila in

opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
210 ⊔⊔ aMaribor cLitera d2005
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215 ⊔⊔ a560 str. cavtorj. sl. d21 cm
225 1⊔ aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ1
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ213
540 0⊔ aZbrano delo
675 ⊔⊔ a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 37716451 aKveder bZofka 4070
702 ⊔1 314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
902 ⊔1 314872931 aPoniž bKatja Mihurko

(Zapis za prvi del.)

001 ⊔⊔ an ba cm d0
010 ⊔⊔ a978-961-254-228-3
100 ⊔⊔ bd c2010 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ac fz2
200 0⊔ aNezbrana proza 1898-1903 ečrtice, povesti, novele fZofka Kveder g[uredila in

opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
210 ⊔⊔ aMaribor cZaložba ZRC, ZRC SAZU d2010
215 ⊔⊔ a838 str. cavtorj. sl. d21 cm
225 1⊔ aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ2
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ229
300 ⊔⊔ a400 izv.
540 0⊔ aZbrano delo
675 ⊔⊔ a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 37716451 aKveder bZofka 4070
702 ⊔1 314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
902 ⊔1 314872931 aPoniž bKatja Mihurko

(Zapis za drugi del.)

001 ⊔⊔ an ba cm d0
010 ⊔⊔ a978-961-254-488-1
100 ⊔⊔ bd c2013 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ac fz2
200 0⊔ aNezbrana proza 1904-1933 ečrtice, povesti, novele fZofka Kveder g[uredila in

opombe napisala Katja Mihurko Poniž]
210 ⊔⊔ aLjubljana cZaložba ZRC, ZRC SAZU d2013
215 ⊔⊔ a1008 str. cavtorj. sl. d21 cm
225 1⊔ aZbrano delo fZofka Kveder vǂzv. ǂ3
225 1⊔ aZbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev vǂknj. ǂ256
300 ⊔⊔ a300 izv.
320 ⊔⊔ aBibliografija: str. 1003-1004
540 0⊔ aZbrano delo
675 ⊔⊔ a821.163.6Kveder Z. c821.163.6 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 37716451 aKveder bZofka 4070
702 ⊔1 314872931 aMihurko Poniž bKatja 4340 4080
902 ⊔1 314872931 aPoniž bKatja Mihurko

(Zapis za tretji del.)

Dodatek D - 16 © IZUM, december 2020



COMARC/B Dodatek D

13.
001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c2012 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa e1
200 0⊔ aSlovenska glasba fDarja Koter
210 ⊔⊔ aLjubljana cŠtudentska založba d2012
215 ⊔⊔ a2 zv. cilustr. d24 cm
225 1⊔ aǂKnjižna zbirka ǂKoda
300 ⊔⊔ aIlustr. na spojnih listih
327 11 0Vsebina: a1: 1848-1918. - 387 str. - Bibliografija: str. 369-371. - Kazalo a2:

1918-1991. - 529 str. - Bibliografija: str. 501-506. - Kazalo
675 ⊔⊔ a78(497.4)ˮ1848/1918ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
700 ⊔1 35192291 aKoter bDarja 730267 4070

(1. in 2. del tega monografskega vira sta izšla v istem letu. Izhajanje je zaključeno.
Naslova posameznih delov izražata časovni razpon, zato lahko kreiramo skupen
zapis ali dva ločena zapisa.)

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c2012 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa e1
200 0⊔ aSlovenska glasba i1848-1918 fDarja Koter
210 ⊔⊔ aLjubljana cŠtudentska založba d2012
215 ⊔⊔ a387 str. cilustr. d24 cm
225 1⊔ aǂKnjižna zbirka ǂKoda
300 ⊔⊔ aIlustr. na spojnih listih
300 ⊔⊔ a500 izv.
320 ⊔⊔ aBibliografija: str. 369-371
320 ⊔⊔ aKazalo
675 ⊔⊔ a78(497.4)ˮ1848/1918ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
700 ⊔1 35192291 aKoter bDarja 730267 4070

(Zapis za prvi del.)

001 ⊔⊔ an ba cm d0
100 ⊔⊔ bd c2012 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ aa e1
200 0⊔ aSlovenska glasba i1918-1991 fDarja Koter
210 ⊔⊔ aLjubljana cŠtudentska založba d2012
215 ⊔⊔ a529 str. cilustr. d24 cm
225 1⊔ aǂKnjižna zbirka ǂKoda
300 ⊔⊔ aIlustr. na spojnih listih
300 ⊔⊔ a500 izv.
320 ⊔⊔ aBibliografija: str. 501-506
320 ⊔⊔ aKazalo
675 ⊔⊔ a78(497.4)ˮ1918/1991ˮ b78 c78(1/9) vUDCMRF 2011
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700 ⊔1 35192291 aKoter bDarja 730267 4070
(Zapis za drugi del.)

14.

(Monografski vir v več delih ima 6 zvezkov. Prvi trije spadajo v Del 1 s podrejenim naslovom
Tržna analiza in nimajo svojih naslovov. Preostali trije deli, ki tudi imajo vsak svoj naslov,
zavzemajo vsak po en zvezek. Kombiniramo obdelavi za skupino A in za skupino B ter kreiramo
4 zapise. Za prve tri zvezke kreiramo skupen zapis, za vsakega od preostalih treh pa svoj zapis.)

100 ⊔⊔ bd c1974 hslv
200 0⊔ aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ1 iTržna analiza

f[nalogo je vodila Marija Lužnik]
210 ⊔⊔ aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1974
215 ⊔⊔ a3 zv. ([XV], 449 f.) d29 cm
675 ⊔⊔ a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31523299 aLužnik bMarija 4070

(Zapis 2.1.)

100 ⊔⊔ bd c1975 hslv
200 0⊔ aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ2 iNarodno

gospodarska analiza f[izdelal Jurij Gorišek in sodelavci]
210 ⊔⊔ aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
215 ⊔⊔ a88 f. d29 cm
675 ⊔⊔ a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 32283107 aGorišek bJurij 4070

(Zapis 2.2.)

100 ⊔⊔ bd c1975 hslv
200 0⊔ aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ3 iPodjetniška

analiza f[pripravila Majda Mencej]
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210 ⊔⊔ aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
215 ⊔⊔ a74 f. d29 cm
675 ⊔⊔ a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31598307 aMencej bMajda 4070

(Zapis 2.3.)

100 ⊔⊔ bd c1975 hslv
200 0⊔ aUpravičenost gradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji hǂDel ǂ4 iPovzetek

študije f[pripravili Marija Lužnik in Majda Mencej]
210 ⊔⊔ aLjubljana cInštitut za ekonomska raziskovanja d1975
215 ⊔⊔ a71 f. d29 cm
675 ⊔⊔ a620.9:662.767 c620.9 vUDCMRF 2011
700 ⊔1 31523299 aLužnik bMarija 4070
701 11 31598307 aMencej bMajda 4070

(Zapis 2.4.)
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E  MATEMATIČNI IN DRUGI POSEBNI ZNAKI V
NASLOVIH

TABELA NAJBOLJ POGOSTIH MATEMATIČNIH IN
DRUGIH POSEBNIH ZNAKOV V NASLOVIH TER VNOS IN
RAZREŠITEV LE-TEH V POLJU 200 IN DRUGIH POLJIH

Začetek in zaključek vnosa matematičnih in drugih posebnih znakov po pravilih LATEX v segmentu COBISS/
Katalogizacija označimo z znakom "▫". Dodatno pa je začetek in zaključek vnosa po pravilih LATEX v
matematičnem okolju potrebno označiti še z znakom $.

Pomen stolpcev v tabeli:
Stolpec 1: originalna oblika, kot je na publikaciji

2: LATEX-ov izraz
3: razrešitev originalne oblike, če je publikacija v slovenskem jeziku
4: razrešitev originalne oblike, če je publikacija v angleškem jeziku

Potence, indeksi, odvodi, ulomki in koreni

x2 x^2 x [na] 2 x [sup] 2
x13 x^{13} x [na] 13 x [sup] 13
xn x^n x [na] n x [sup] n
x¡7 x^{-7} x [na] -7 x [sup] -7
x¡n x^{-n} x [na] -n x [sup] -n
(x2)3 (x^2)^3 (x [na] 2) [na] 3 (x [sup] 2) [sup] 3

x2
3 x^{2^3} x [na] (2 [na] 3) x [sup] (2 [sup] 3)

ak a_k a [spodaj] k a [sub] k
aki a_{ki} a [spodaj] (ki) a [sub] (ki)
A
j
i

A_i^j (A [spodaj] i) [na] j (A [sub] i) [sup] j

y0 y^{\prime} y [črtica] y [prime]
·stevec

imenovalec

\frac{števec}{imenovalec} števec [ulomljeno] imenovalec števec [over] imenovalec

a

b+ c
\frac{a}{b+c} a [ulomljeno] (b+c) a [over] (b+c)

p
izraz \sqrt {izraz} [kvadratni koren] izraz [square root] izraz

n
p
izraz \root [n] {izraz} n [-ti koren] izraz [root] n [of] izraz
p
2 \sqrt 2 [kvadratni koren iz] 2 [square root] 2
p
1 + x \sqrt {1+x} [kvadratni koren iz] (1+x) [square root] (1+x)

3

r
a

b

\root [3] {\frac{a}{b}} 3 [koren iz] a [ulomljeno] b [root] 3 [of] a [over] b

Male in velike grške črke

® \alpha [alfa] [alpha]
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¯ \beta [beta] [beta]
° \gamma [gama] [gamma]
± \delta [delta] [delta]
² \epsilon [epsilon] [epsilon]
³ \zeta [zeta] [zeta]
´ \eta [eta] [eta]
µ \theta [theta] [theta]
¶ \iota [jota] [iota]
· \kappa [kapa] [kappa]
¸ \lambda [lambda] [lambda]
¹ \mu [mi] [mu]
º \nu [ni] [nu]
» \xi [ksi] [xi]
o o [omikron] [o]
¼ \pi [pi] [pi]
½ \rho [ro] [rho]
¾ \sigma [sigma] [sigma]
¿ \tau [tau] [tau]
À \upsilon [ipsilon] [upsilon]
Á \phi [fi] [phi]
' \varphi [fi] [varphi]
Â \chi [hi] [chi]
Ã \psi [psi] [psi]
! \omega [omega] [omega]
¡ \Gamma [Gama] [Gamma]
¢ \Delta [Delta] [Delta]
¦ \Pi [Pi] [Pi]
§ \Sigma [Sigma] [Sigma]
 \Omega [Omega] [Omega]

Znaki

< \Re [realni del] [real part]
= \Im [imaginarni del] [imaginary part]
@ \partial [parcijalni odvod] [partial derivative]
1 \infty [neskončno] [infinity]
r \nabla [nabla] [nabla]
4 \triangle [trikotnik] [triangle]
? \bot [pravokotno] [orthogonal]
8 \forall [za vsak] [for all]
: \neg [negacija] [negation]

Dvomestne operacije

§ \pm [plus minus] [plus minus]
¨ \mp [minus plus] [minus plus]
¢ \cdot [pika (krat)] [times]
£ \times [krat (vektorski)] [times]
¥ \div [deljeno (s)] [divided (by)]
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\ \cap [presek] [cut]
[ \cup [unija] [union]
_ \or [ali] [or]
^ \land [in (hkrati)] [and]
± \circ [kompozitum] [compositum]
¤ \ast [zvezdica] [ast]

Velike operacije
X \sum [vsota] [sum]Y \prod [produkt] [product]Z

\int [integral] [integral]

I
\oint [integral po sklenjeni krivulji] [contour integral]

Matematični akcenti

_x \dot{x} x [pika] x [dot]
Äx \ddot{x} x [dve piki] x [two dots]
~a \vec{a} [vektor] a [vector] a
~o \tilde{o} o [z vijugo] o [tilde]
¹x \bar{x} x [s črto] x [bar]
x \underline{x} [podčrtani] x x [underlined]

Relacije

½ \subset [je podmnožica] [subset]
2 \in [je element] [belongs]
j \mid [navpično] [vertical]
k \parallel [paralelno] [parallel]
´ \equiv [identično enako] [equivalent]
» \sim [v relaciji] [in relation]
' \simeq [skladno] [congruent]
:
= \doteq [približno enako] [approximately equal]

Zanikane relacije

6= \ne [ni enako] [not equal]
62 \notin [ni element] [not element]

Puščice

) \Rightarrow [sledi] [implies]
() \iff [natanko takrat] [if and only if]
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! \to [v (na)] [to]

Množice števil

N \NN [N] [N]
Z \ZZ [Z] [Z]
Q \QQ [Q] [Q]
R \RR [R] [R]
C \CC [C] [C]

Tabela je nastala v sodelovanju s sodelavci Matematične knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani, na katere se lahko obrnete za pomoč pri razreševanju matematičnih in drugih znakov
v obliki opisa v polju 200 in v skladu s pravili LATEX v poljih 330, 539 in 610.

ISKANJE PO MATEMATIČNIH IN IN DRUGIH POSEBNIH
ZNAKIH1

Pri fraznem iskanju ne uporabljamo znakov: < > [ ] =.
200 0⊔ ax [sub] i=a(i+1) [sup] 2
539 0⊔ a▫$x_i=a(i+1)^2$▫

(Na predlogi: xi = a(i+ 1)2)
· frazno iskanje (polje 200): TI="x sub ia(i+1) sup 2"

· frazno iskanje (polje 539): TI="$x_ia(i+1)^2$"

Pri besednem iskanju ne uporabljamo znakov/ločil, ki so namenjena ločevanju besed v okviru iskalnega
izraza: , . : ; ? ! / n ( ) f g + - * & % $ #.

Prav tako ne uporabljamo že pri fraznem iskanju omenjenih znakov: < > [ ] =.
200 0⊔ ax [sub] i=a(i+1) [sup] 2
539 0⊔ a▫$x_i=a(i+1)^2$▫

(Na predlogi: xi = a(i+ 1)2)
· besedno iskanje (polje 200): x (W) sub (W) ia (W) i (W) 1 (W) sup (W) 2

· besedno iskanje (polje 539): x_ia (W) i (W) 1 (W) ^2

Pri fraznem in besednem iskanju po polju 330/539/610 obvezno vnašamo LATEX-ova znaka za indeks ( _ )
in potenco ( ^ ), če sta v iskalnem pojmu prisotna. Omenjena znaka ne ločujeta besed oz. se pri indeksiranju
ne zanemarita.

539 0⊔ a▫$x^3$▫
(Na predlogi: x3)

· frazno iskanje (polje 539): TI="$x^3$"

· besedno iskanje (polje 539): x^3

1 Če v iskalnem pojmu uporabimo rezerviran znak (?, :, (, ), =, *, /, %, \) ali rezervirano besedo (AND, OR, NOT, FROM, STEPS,
E1, E2, E3 itd., R1, R2, R3 itd., S1, S2, S3 itd.), moramo iskalni pojem ali pa samo rezerviran znak oz. besedo napisati v
narekovajih.
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610 0⊔ a▫$(x+y)^3$▫
(Na predlogi: (x+ y)3)

· frazno iskanje (polje 610): DU="$(x+y)^3$"

· besedno iskanje (polje 610): x (W) y (W) ^3

539 0⊔ a▫$3^{(x+y)}$▫
(Na predlogi: 3(x+y))

· frazno iskanje (polje 539): TI="$3^{(x+y)}$"

· besedno iskanje (polje 539): 3^ (W) x (W) y

610 1⊔ a▫$(x_i)^3$▫
(Na predlogi: (xi)3)

· frazno iskanje (polje 610): DU="$(x_i)^3$"

· besedno iskanje (polje 610): x_i (W) ^3

PRIMERI

1.
200 0⊔ aSpecial and spurious solutions of x [dot] (t)= - [alpha] f(x(t-1))
539 0⊔ aSpecial and spurious solutions of ▫$\dot{x}(t)= -\alpha f(x(t-1))$▫

(Na predlogi: Special and spurious solutions of _x(t) = ¡®f(x(t¡ 1)))
· frazno iskanje (polje 200): TI="special and spurious solutions of x dot (t) - alpha f(x(t-1))"

· frazno iskanje (polje 539): TI="special and spurious solutions of $\dot{x}(t)-\alpha f(x(t-1))$"

· besedno iskanje (polje 200): x (W) dot (W) t (W) alpha (W) f (W) x (W) t (W) 1

· besedno iskanje (polje 539): dot (W) x (W) t (W) alpha (W) f (W) x (W) t (W) 1

2.
200 1⊔ aǂThe ǂSelberg trace formula for PSL [sub] 2 ([R]) [sup] n
539 0⊔ aǂThe ǂSelberg trace formula for ▫$PSL_2(\RR)^n$▫

(Na predlogi: The Selberg trace formula for PSL2(R)n)
· frazno iskanje (polje 200): TI="the selberg trace formula for psl sub 2 (r) sup n"

· frazno iskanje (polje 539): TI="the selberg trace formula for $psl_2(\rr)^n$"

· besedno iskanje (polje 200): psl (W) sub (W) 2 (W) r (W) sup (W) n

· besedno iskanje (polje 539): psl_2 (W) rr (W) ^n

3.
200 0⊔ aStructure of the level one standard modules for the affine Lie algebras B [sub] l

[sup] (1), F [sub] 4 [sup] (1) and G [sub] 2 [sup] (1)
539 0⊔ aStructure of the level one standard modules for the affine Lie algebras ▫$B_

\ell^{(1)}$▫, ▫$F_4^{(1)}$▫ and ▫$G_2^{(1)}$▫
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(Na predlogi: Structure of the level one standard modules for the affine Lie
algebras B(1)

` , F (1)4  and G(1)2 )
· frazno iskanje (polje 200): TI="*b sub l sup (1), f sub 4 sup (1) and g sub 2 sup (1)"

· frazno iskanje (polje 539): TI="*$b_\ell^{(1)}$, $f_4^{(1)}$ and $g_2^{(1)}$"

· besedno iskanje (polje 200): b (W) sub (W) l (W) sup (W) 1 (W) f (W) sub (W) 4 (W) sup (W)
1 (1W) g (W) sub (W) 2 (W) sup (W) 1

· besedno iskanje (polje 539): b_ (W) ell^ (W) 1 (W) f_4^ (W) 1 (1W) g_2^ (W) 1

4.
610 0⊔ aalgebra ▫$Z_{L(\lambda)}$▫a▫$\widetilde{F} _4$▫-modules

(Na predlogi: algebra ZL(¸) ; eF4-modules)

· frazno iskanje (polje 610): DU="algebra $z_{l(\lambda)}$"

· frazno iskanje (polje 610): DU=$\widetilde{f}_4$-modules

· besedno iskanje (polje 610): algebra (W) z_ (W) l (W) lambda

· besedno iskanje (polje 610): widetilde (W) f (W) _4 (W) modules

5.
330 ⊔⊔ zeng aWe prove that every finite 2-dimensional cell complex ▫$K$▫ with cyclic

second cohomology ▫$H^2(K)$▫ embeds in ▫$\RR^4$▫ tamely.
(Na predlogi: We prove that every finite 2-dimensional cell complex K with cyclic
second cohomology H2(K) embeds in R4 tamely.)

· besedno iskanje (polje 330): rr^4 (W) tamely

· besedno iskanje (polje 330): cell (W) complex (W) k (4W) h^2 (W) k
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F.2  POSEBNOSTI PRI VNOSU POSAMEZNIH POLJ/PODPOLJ

001 UVODNIK ZAPISA

001c  Bibliografski nivo

Podatek se mora ujemati s tipologijo dokumenta/dela:

a analitična raven (sestavni del)
Tip dokumenta/dela iz skupine 1. Maska vnosa A.

c zbirni zapis
d izvedeno delo

Tip dokumenta/dela iz skupine 3. Maska vnosa M ali N.

i integrirni vir
m monografska publikacija

Tip dokumenta/dela iz skupine 2 ali 3. Maska vnosa M ali N.

s serijska publikacija

Na osnovi podatka iz 001c se pri izpisu bibliografije določi, kateri podatki se bodo izpisovali.

001d  Hierarhični nivo

Podatek se mora ujemati s podatkom o bibliografskem nivoju:

0 ni hierarhičnega odnosa
Monografske (001c="m") in serijske publikacije (001c="s"), na katere niso vezani sestavki ali
članki. Izvedena in druga (v knjižnicah) nedostopna dela (001c="d").

1 zapis na najvišjem nivoju
Serijske publikacije (001c="s"), na katere vežemo članke. Monografske publikacije (001c="m"):
zborniki, tematske številke in druge monografije, na katere vežemo sestavke.

2 zapis pod najvišjim nivojem
Članki in sestavki (001c="a").

001t  Tipologija dokumentov/del*

Podatek je obvezen za vse enote, ki sodijo med rezultate raziskovalnega dela. Podpolja ni treba
vnesti le v primeru, ko se bo enota uvrstila v bibliografijo samo pod točko "4. SEKUNDARNO
AVTORSTVO". Definicije in priporočila za izpolnjevanje tega podatka so podane v Dodatku F.6.
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011 ISSN

011e  Veljavni ISSN*

Podatek je obvezen pri vnosu serijskih publikacij, ki imajo veljaven ISSN (gl. polje 011).

011c  Interna številka kontinuiranega vira*

Če serijska publikacija nima veljavne ISSN številke, je treba v NUK pridobiti interno številko
kontinuiranega vira (gl. polje 011).

Če ima serijska publikacija ISSN enak "0000-0000", je treba pred vnosom člankov pridobiti
interno številko kontinuiranega vira.

011a  ISSN pri članku*

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na serijsko publikacijo s to številko ISSN.

011s  ISSN pri članku v seriji s podserijo ali v prilogi*

Podatek vnašamo samo pri člankih, ki so vezani na serijsko publikacijo, ki je serija/podserija/
priloga druge (matične) serijske publikacije. Obe serijski publikaciji imata ISSN ali interno
številko kontinuiranega vira. Članek praviloma vežemo primarno (podpolje 011a) na tisto serijsko
publikacijo, v kateri je bil dejansko objavljen, razen člankov iz prilog, ki jih vežemo primarno na
matično publikacijo. Številko ISSN za drugo serijsko publikacijo vnesemo v 011s, alternativno
številčenje te publikacije pa v podpolja 215opqrs.

100 SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI

100c  Leto izida 1

Vnos podatka o letu izida v podpolje 100c je obvezen. Na osnovi tega podatka se oblikuje indeks
leto izida (PY=), ki je osnova za izbor zapisov v postopku priprave izpisa bibliografij.
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102 DRŽAVA IZIDA ALI IZDELAVE

102a  Država

Podatek o državi izdaje se pri člankih avtomatsko prenese iz zapisa za serijsko publikacijo, kjer
je praviloma podatek o tekoči državi izdaje. Pri vnosu retrospektive je zato treba vnesti podatek
o državi izdaje, ki je veljala v času izida publikacije.

Podatek se na enak način prenese tudi pri sestavkih iz monografskih publikacij.

215 FIZIČNI OPIS

Za potrebe izpisa člankov in sestavkov v bibliografijah v obliki referenc ali v obliki, kot jopredpisuje
standard ISO 690, je treba fizični opis in lokacijo vnašati v posamezna podpolja.

Pri sestavkih iz monografskih publikacij se izpolnjuje samo podpolje 215a, pri člankih iz serijskih publikacij
pa tudi podpolja 215gihkopqrs.

Podrobnejša navodila za vnos fizičnega opisa pri člankih in sestavkih je opisano pri polju 215.

215a  Posebna oznaka gradiva in obseg
215g  Številčenje – tretji nivo*
215i  Številčenje – drugi nivo*
215h  Številčenje – prvi nivo*
215k  Kronologija*
215o  Alternativna paginacija*
215p  Alternativno številčenje – tretji nivo*
215q  Alternativno številčenje – drugi nivo*
215r  Alternativno številčenje – prvi nivo*
215s  Alternativna kronologija*

330 POVZETEK ALI IZVLEČEK

330a  Besedilo opombe

Vnos povzetka ali izvlečka članka ali sestavka, ki ga je pripravil avtor, je obvezen. Če je povzetek
ali izvleček večjezičen, je obvezen vnos v več jezikih.
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330f  Avtor povzetka ali izvlečka*

V podpolje vnašamo ime in priimek avtorja povzetka ali izvlečka. Če je povzetek ali izvleček
sestavni del bibliografske enote, podatka ni treba vnašati.

330z  Jezik*

Vnaša se koda jezika, v katerem je napisan povzetek ali izvleček v tem polju.

464 MATIČNA ENOTA (MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA)

4641  Identifikacijska številka

Pri sestavkih, ki so vezani na monografske publikacije, je treba v to podpolje vnesti
identifikacijsko številko publikacije, tj. COBISS-ID.

600 – 609 PREDMETNE OZNAKE

60X2  Koda sistema

Pri izpolnjevanju polj 600–609 po določenem sistemu oz. v tujem jeziku je obvezen vnos kode
sistema oziroma jezika po globalnem šifrantu (gl. blok 6XX):

eng lokalni geslovnik v angleškem jeziku
NUK Splošni slovenski geslovnik

MESH Medical Subject Headings

700 OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
701 OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
702 OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST

Pri obdelavi dokumentov/del, ki sodijo v bibliografijo, je obvezen vnos vseh slovenskih alternativnih
avtorjev (tudi tistih, ki niso iz domače ustanove/organizacije). Prav tako je obvezen tudi vnos sekundarnih
avtorjev, ki se upoštevajo pri ocenjevanju rezultatov raziskovalnega dela (urednik, prevajalec, mentor itd.).

Če ima avtor pri dokumentu/delu primarno/alternativno odgovornost in eno ali več sekundarnih
odgovornosti, ga v zapis vnesemo v polje 700/701 z odgovarjajočo kodo za vrsto avtorstva (podpolje 4) in
nato še enkrat v polje 702 z vsemi odgovarjajočimi kodami za vrsto sekundarnega avtorstva (ponovljivo
podpolje 7024). V tem primeru bo v osebni bibliografiji avtorja bibliografska enota izpisana večkrat: na
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osnovi primarnega avtorstva (700/701) bo enota razvrščena po tipologiji (001t), na osnovi sekundarnega
avtorstva (702) pa bo enota izpisana enkrat ali večkrat v skupini 4 Sekundarno avtorstvo (odvisno od števila
in vrste kod v podpoljih 7024). Gl. primera 1, 2.

Za izpis v osebnih bibliografijah je pomemben tudi prvi indikator v poljih 70X.

Če je v polju 70X vrednost prvega indikatorja "2" – Izloči se iz osebne bibliografije, zapisov v avtorjevi
osebni bibliografiji ne bo.

Vrednost prvega indikatorja "2" lahko uporabimo za primere, ko se publikacija ali sestavni del publikacije v
osebni bibliografiji pojavi dvakrat, ker je obdelana na dva načina. Na primer, spremna beseda v monografski
publikaciji ima samostojen zapis, hkrati pa je njen avtor vpisan tudi pri zapisu za publikacijo kot avtor
dodatnega besedila. Formalno ne gre za duplikat, vsebinsko pa se enoti prekrivata.

Na ta način lahko izločimo tudi enote, ki jih avtorji ne želijo imeti v svoji osebni bibliografiji. Gl. primer 3.

70X7  Šifra raziskovalca*

Pri dokumentih/delih raziskovalcev, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev, je vnos podatka
obvezen.

70X8  Šifra ustanove/organizacije*

Pri dokumentih/delih raziskovalcev, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev, je vnos podatka
obvezen, prav tako tudi pri vseh drugih dokumentih/delih, ki jih bodo ustanove/organizacije
izpisovale za celotno ustanovo/organizacijo ali njen sestavni del.

970 POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ*

970a  Odgovornost – korporacija

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov o primarni korporativni odgovornosti. Podatek vnašamo
samo, kadar primarna korporativna odgovornost ni razvidna iz podpolja 200a. Gl. primere pri
polju 970.

970b  Skupno število avtorjev

Podpolje je namenjeno vnosu skupnega števila avtorjev, če niso vsi navedeni v poljih 70X.
Podatek se uporablja pri izračunu deleža avtorstva.
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992 POLJE ZA LOKALNE POTREBE*

992y  Inventarna številka serijske publikacije

Vnos podpolja je obvezen pri vzpostavljanju povezave med zalogo v zapisu za serijsko
publikacijo in zalogo v zapisu za tematsko številko serijske publikacije, ki je monografska
publikacija.

PRIMERI

1.
001 ⊔⊔ an ba cm d0 t2.04
200 0⊔ aAnatomija in Fziologija za medicinske šole fMarjan Pocajt in Anton Širca

g[risbe izdelala avtorja]
700 ⊔1 aPocajt bMarjan 4070 705286
701 ⊔1 aŠirca bAnton 4070 700405
702 ⊔1 aPocajt bMarjan 4440 705286
702 ⊔1 aŠirca bAnton 4440 700405

(V osebni bibliografiji Antona Širce bo enota izpisana dvakrat: pod Monografije
in druga zaključena dela ("2.04" – srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z
recenzijo) in pod naslovom Sekundarno avtorstvo (Ilustrator).)

2.
200 1⊔ aKri in voda eantologija sodobnih irskih kratkih zgodb fizbrala Tina Mahkota

gprevedli Nina Grahek-Križnar ... [et al.]
702 ⊔1 aMahkota bTina 4220 4340 4730 715453
702 ⊔1 aGrahek-Križnar bNina 4730
702 ⊔1 aGrahek bStašsa 4730
702 ⊔1 aSkubic bAndrej 4730

(V osebni bibliografiji Tine Mahkota bo enota izpisana trikrat pod naslovom
Sekundarno avtorstvo (Urednik, Prevajalec in Zbiratelj).)

3.
001 ⊔⊔ ac ba cm d0
200 0⊔ aPonovitev aFilozofske drobtinice ali Drobec flozofje fSoren A.Kierkegaard

g[tekste izbral Valentin Kalan gprevedel Franc Burgar gspremna beseda Tine
Hribar]

300 1⊔ aKierkegaardovski suspenz : (estetika - etika - religija) / Tine Hribar: str. 233-268
700 ⊔1 aKierkegaard bSoren A. 4070
702 21 aHribar bTine 4080 700494
702 ⊔1 aBurgar bFranc 4730
702 ⊔1 aKalan bValentin 4340

(Spremna beseda Tineta Hribarja ima tudi samostojni zapis. Zato je v prvem
polju 702 vrednost prvega indikatorja "2" in gornja enota se v Hribarjevi osebni
bibliografiji ne bo izpisala. Izpisala se bo v osebnih bibliografijah preostalih
avtorjev.)
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F.4  POSEBNOSTI PRI OBDELAVI NEKATERIH TIPOV
DOKUMENTOV

1. OBDELAVA ČLANKOV V SERIJSKI PUBLIKACIJI

V primeru da serijska publikacija nima veljavnega ISSN, je treba publikaciji določiti interno številko
kontinuiranega vira, ki jo vnesemo v podpolje 011c (gl. polje 011).

Članek povežemo s serijsko publikacijo tako, da v zapis za članek v podpolje 011a vpišemo veljavni ISSN
oz. interno številko kontinuiranega vira.

V nobenem primeru ne smemo članka povezati s serijsko publikacijo preko polja 464.

Zalogo vodimo pri serijski publikaciji v polju 997.

serijska 011eISSN ali 011cinterna številka
publikacija 200aNaslov serijske publikacije

↑
članek 011aISSN ali interna številka

200aNaslov članka

Gl. primer 1.

2. OBDELAVA SESTAVKOV V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

V podpolje 4641 vpišemo identifikacijsko številko COBISS-ID publikacije.

Zalogo vodimo pri monografskih publikacijah v polju 996.

monografska ID
publikacija 200aNaslov monografske publikacije

↑
sestavek 4641ID

200aNaslov sestavka

Gl. primer 2.

3. OBDELAVA ČLANKOV/SESTAVKOV V ZBORNIKU IN
TEMATSKI ŠTEVILKI

V to skupino uvrščamo članke/sestavke iz publikacij, ki jih glede na način izhajanja uvrščamo tudi med
serijske publikacije (zborniki, letopisi, koledarji, vodiči, almanahi, razne sekundarne publikacije, tematske
številke). Takšne publikacije imajo običajno ISBN in ISSN številko.
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Članek/sestavek povežemo s publikacijo tako, da vpišemo v podpolje 4641 identifikacijsko številko
COBISS-ID in v podpolje 011a ISSN serijske publikacije. Vnos v 011a je potreben zaradi iskanja vseh
člankov v določeni serijski publikaciji.

Pri zapisu za monografsko publikacijo v polje 225 vpišemo naslov serijske publikacije, ISSN publikacije
pa vpišemo v podpolje 225x.

Praviloma vso zalogo vodimo pri serijskih publikacijah. Za vsako tematsko številko (ali zbornik), ki
jo želimo obdelati, pa moramo oblikovati tudi samostojen zapis za monografsko publikacijo. Zaloge ne
vnašamo v polje 996 pri zapisu za monografsko publikacijo, temveč le vzpostavimo povezavo z zalogo v
zapisu za serijsko publikacijo. Povezavo vzpostavimo preko podpolja 992y, v katerega vnesemo inventarno
številko in oznako zvezka iz ustreznega podpolja 997m, če podpolje obstaja. Ločimo ju z vejico.

V primeru serijskih publikacij, ki izhajajo praviloma enkrat letno (zborniki), lahko zalogo vodimo tudi pri
zapisu za monografsko publikacijo v polju 996. V tem primeru pri serijski publikaciji ne smemo voditi
zaloge (tudi polja 998 ne smemo vnesti). To pa ni možno, če sodi publikacija v sklop tujih revij, za katere se
izvaja koordinacija nabave. Podatkov o zalogi v tem primeru ni možno voditi pri monografski publikaciji
v polju 996, ampak v zapisu za serijsko publikacijo v polju 997.

serijska 011eISSN ali 011cinterna številka
publikacija 200aNaslov serijske publikacije

997finv. št. jletnik kleto mzvezki
↑

COBISS-ID
monografska 200aNaslov monografske publikacije (zbornika)
publikacija 225aNaslov serijske publikacije xISSN serijske publ.

992yinv.št., oznaka_zvezka
↑

članek 011aISSN serijske publikacije
4641COBISS-ID
200aNaslov članka

Gl. primer 3.

4. OBDELAVA SEPARATOV

Za potrebe prikaza separata kot bibliografske enote v bibliografiji je treba enoto obdelati po pravilih, ki
veljajo za članek oziroma sestavek (maska A).

Separati se v sistemu COBISS obdelujejo samo v primeru, da se izposojajo (imajo inventarno številko), in
sicer kot monografske publikacije (maska M). Če ne poznamo podatka o založniku, ki je sicer obvezen,
pustimo polje 210 prazno.

Separati, obdelani kot monografske publikacije, morajo biti posebej označeni v podpolju 105b s kodo "8" –
separat (zaradi možnosti izločanja v izpisih bibliografij) in ne smejo vsebovati podpolja 001t – Tipologija
dokumentov/del*.
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PRIMERI

1.
001 ⊔⊔ an ba cs dl
011 ⊔⊔ e0023-2424
100 ⊔⊔ ba c1957 d9999 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
110 ⊔⊔ aa bh ca
200 1⊔ aKnjižnica eglasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije dLibrary ejournal of

the Slovene Library Association
207 ⊔0 aLet. 1, št. 1 (1957)-
210 ⊔⊔ aLjubljana cZveza bibliotekarskih društev Slovenije d1957-
215 ⊔⊔ d20 cm
530 0⊔ aKnjižnica
531 ⊔⊔ aKnjižnica
675 ⊔⊔ a01/02
997 02 c1 du02\aKNJIŽNICA\51993 f000000997 jVol.\37 k1993 mNo.\1/2+3

o19940125 p4
(Zapis za serijsko publikacijo.)

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.09
011 ⊔⊔ a0023-2424
100 ⊔⊔ c1993 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
200 0⊔ aNabava dokumentov z omejenimi viri emedknjižnična izposoja in nabava

dokumentov v Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze v Ljubljani fMonika
Klašnja in Vida Močnik

215 ⊔⊔ iLet. 37 hšt. 1/2 k1993 astr. 85-100 clustr.
300 1⊔ aReferat na 3. mednarodni konferenci o medknjižnični izposoji v Budimpešti,

29.3-2.4.1993
320 0⊔ aLiteratura: str. 99-100
320 0⊔ aPovzetek ; Summary
330 ⊔⊔ zslv aV besedilu je podan pregled medknjižnične izposoje in nabave dokumentov

v Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze v Ljubljani. Opisuje: bibliografska
orodja, razvoj vzajemnega kataloga in vpliv avtomatizacije na aktivnost in
postopke v medknjižnični izposoji v CTK. Glavni poudarek je dan sodelujočim
knjižnicam v povezovalnih procesih v Sloveniji in tujini. Za CTK, glavno
dobaviteljico dokumentov s področja tehniških in naravoslovnih ved v Sloveniji,
je najpomembnejše mednarodno sodelovanje. V zaključku smo omenili nekaj
splošnih smernic za izboljšanje stanja.

675 ⊔⊔ a024.68(497.12)
700 ⊔1 aKlašnja bMonika 4070 83-127
701 ⊔1 aMočnik bVida 4070 83-127

(Zapis za članek.)

2.
001 ⊔⊔ an ba cm dl
010 ⊔⊔ a0-85365-839-0
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100 ⊔⊔ c1991 hslv
101 0⊔ aeng
102 ⊔⊔ agbr
105 ⊔⊔ aa
200 1⊔ aAcademic library management eedited papers of a British Council sponsored

course, 15-27 January 1989, Birmingham fedited by Maurice B. Line
210 ⊔⊔ aLondon cThe Library Association d1991
215 ⊔⊔ aXII, 266 str. cilustr. d23 cm
320 0⊔ aBibliografija na koncu vsakega prispevka
320 0⊔ aKazalo
675 ⊔⊔ a025:027
702 ⊔1 aLine bMaurice B. 4340

(Zapis za monografsko publikacijo.)

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.04
100 ⊔⊔ c1991 hslv
101 0⊔ aeng
102 ⊔⊔ agbr
200 0⊔ aMonitoring and management information fLynne Brindley
215 ⊔⊔ aStr. 206-214
464 ⊔1 12112517
675 ⊔⊔ a02
700 ⊔1 aBrindley bLynne 4070

(Zapis za članek.)

3.
001 ⊔⊔ ac ba cs d0
011 ⊔⊔ e0351-0026
040 ⊔⊔ aZDVAFY
100 ⊔⊔ ba c1962 d9999 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
110 ⊔⊔ aa bf ca
200 1⊔ aZdravstveno varstvo erevija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega

varstva e= Slovenian journal of public health
210 ⊔⊔ aLjubljana cUniverzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo d1962-
207 ⊔0 aLet. 1, št. 1 (1962)-
215 ⊔⊔ d29 cm
326 ⊔⊔ aMesečno
421 ⊔1 x0353-3352
421 ⊔1 x1318-0665
421 ⊔1 x1318-0657
530 0⊔ xZdravstveno varstvo
531 ⊔⊔ aZdrav. varst.
675 ⊔⊔ a613/614 b614
997 02 c1 df2\n4572\s34,1995 f199502760 jLet.\34 k1995 mšt.\1/2 +3/4+5/8<I.

slovenski kongres preventivne medicine>+9-10+11/12 o19950623 p4 vd
(Zapis za serijsko publikacijo.)

001 ⊔⊔ an ba cm dl
021 ⊔⊔ asvn
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100 ⊔⊔ c1995 hslv
101 0⊔ aslv deng
102 ⊔⊔ asvn
105 ⊔⊔ ad bz cl
200 0⊔ aI. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19.-22. oktober 1994
210 ⊔⊔ aLjubljana cInštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije d1995
215 ⊔⊔ aStr. 138-385 cgraf. prikazi d28 cm
225 1⊔ aZdravstveno varstvo x0351-0026 vLet. 34, št. 5/8
300 1⊔ aOv. nasl.
320 0⊔ aBibliografija pri večini prispevkov
320 0⊔ aPovzetek v angl. pri vseh prispevkih
512 0⊔ aI. Slovenian preventive medicine congress
540 0⊔ aSlovenski kongres preventivne medicine
540 0⊔ aSlovenian preventive medicine congress
675 ⊔⊔ a614(082)
710 12 aSlovenski kongres preventivne medicine d1 f1994 eBled
992 ⊔⊔ y199502760,5/8

(Zapis za tematsko številko.)

001 ⊔⊔ an ba ca d2 t1.04
011 ⊔⊔ a0351-0026
100 ⊔⊔ c1995 hslv
101 0⊔ aslv
102 ⊔⊔ asvn
200 1⊔ aMožni izvori onesnaženja tal in podtalnic fFranc Lobnik ... [et al.]
215 ⊔⊔ aStr. 145-148
464 ⊔1 a56026880 (TI=I. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19. - 22. oktober

1994)
675 ⊔⊔ a628.112:504.064 b621.1/.2+621.4
701 ⊔1 aLobnik bFranc 4070 700952
701 ⊔1 aPintar bMarina 4070 710024
701 ⊔1 aSuhadolc bMetka 4070
701 ⊔1 aZupan bMarko 4070 708834

(Zapis za članek.)
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F.8  BIBLIOGRAFSKI ZAPIS ZA IZVEDENO DELO
(DOGODEK)

Bibliografske zapise za izvedena dela (dogodke) ustvarjamo zaradi bibliografij, predvsem bibliografij
raziskovalcev, ki jih pripravljajo njihove matične ustanove. Za druge namene jih praviloma ne uporabljamo.
Sam zapis za dogodek oblikujemo, kadar za določeno intelektualno ali umetniško delo ni na voljo njegova
pojavna oblika na fizičnem mediju ali spletu. Pri oblikovanju bibliografskih zapisov za tovrstna dela si
pomagamo z dokumenti, ki so z dogodkom povezani in so nam v času katalogizacije na voljo.

V postopku katalogizacije je treba imeti v mislih, da je namen naše katalogizacije dokumentirati delo, ki
je z dogodkom predstavljeno. Dokumenti, ki jih imamo na voljo pri katalogizaciji, so le vir informacij, ne
pa predmet naše katalogizacije.

S konsistentnim opisom izvedenih del (dogodkov) je omogočeno:
· jasno ločevanje zapisov za izvedena dela od drugih zapisov;

· iskanje zapisov za izvedena dela po osnovnih kriterijih (avtor, naslov, tema, tipologija dokumenta, vrsta
zapisa);

· izpisovanje zapisov v bibliografijah raziskovalcev.

Zapise kreiramo samo za že uresničene dogodke, nikoli za napovedane dogodke.

KREIRANJE ZAPISA ZA IZVEDENO DELO

Pri kreiranju zapisa za izvedeno delo upoštevamo naslednje:
1. Zapis mora vsebovati minimalni obseg podatkov, ki so potrebni za identifikacijo izvedenega dela

(dogodka).
2. Kodirani podatki so predvsem namenjeni identifikaciji zapisa in ne dela.
3. Naslov in podatki o odgovornosti morajo čim bolj natančno identificirati izvedeno delo (dogodek) in

njegov kontekst.
4. Pri oblikovanju naslova in navedbe odgovornosti si lahko pomagamo z interpretacijo in ekstrakcijo

informacij iz sekundarnih virov.
5. Opombe so namenjene informacijam o viru podatkov in dodatnim pojasnilom o dogodku.
6. Izvedeno delo (dogodek) nima javno dostopnega nosilca vsebine, zato v zapisu ni ne oznake gradiva

in ne podatka o gradivu in založništvu.
7. Če se dokumenti, povezani z izvedenim delom (dogodkom), hranijo v osebnem arhivu avtorja ali v

arhivu ustanove, lahko opozorimo na pogoje uporabe.
8. Vrsto avtorstva, ki povezuje delo in osebo ali korporacijo, navajamo glede na podatke v sekundarnem

viru.

Pri izbiri del, za katera oblikujemo zapise za izvedena dela, upoštevamo Tipologijo dokumentov/del za
vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

V nadaljevanju so opisana polja formata COMARC/B v zapisih za izvedena dela. Pri nasvetih za oblikovanje
podatkov v bibliografskem zapisu za izvedeno delo smo izhajali iz veljavnih katalogizacijskih pravil za
knjižno gradivo, mednarodnih pravil za opis arhivskega gradiva ter iz katalogizacijske prakse, ki se že vrsto
let oblikuje v sistemu COBISS ob vodenju osebnih bibliografij raziskovalcev.

Zapis za izvedeno delo kreiramo v maski vnosa N (neknjižno gradivo).
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Sekundarni viri podatkov

Bibliografske zapise za dogodke oblikujemo na osnovi sekundarnih virov, ki napovedujejo,
povzemajo ali komentirajo izvedeno delo, ki je predmet bibliografskega zapisa. Med sekundarne
vire uvrščamo: programe dogodkov, vabila, radijske, televizijske, časopisne ali spletne
napovednike, prikaze in komentarje v tiskanih ali elektronskih medijih ipd.

0XX  Blok za identifikacijo

V podpolje 001b – Vrsta zapisa vnesemo kodo "u" – dogodki, v podpolje 001c – Bibliografski
nivo pa kodo "d" – izvedeno delo. V podpolje 001t – Tipologija dokumentov/del* lahko vpišemo
le tipologijo, ki se začne s številko 3.

1XX  Blok za kodirane podatke

V zapis za izvedeno delo (dogodek) obvezno vnašamo podatek o letu dogodka v podpolje 100c
– Leto izida 1, saj ga potrebujemo pri razvrščanju bibliografskih enot v osebni bibliografiji.

Podpolje 101a – Jezik besedila dodamo le v zapis za delo (dogodek), ki je bilo brez dvoma
izvedeno ali v govorni ali peti obliki, jezik (lahko tudi več jezikov) pa je znan.

Vnos v podpolje 102a – Država ne sodi v sklop priporočenih polj in podpolj v zapisu za izvedeno
delo, vendar ga za namen statistike dogodkov po posameznih državah lahko uporabljamo za vnos
kode za kraj dogodka.

Drugih kodiranih podatkov ne vnašamo.

2XX  Blok glavnega opisa

Zapisi za izvedena dela vsebujejo naslov, ki ga katalogizator dodeli na osnovi dokumentov,
povezanih z dogodkom. Namen naslova je identificirati delo in označiti kontekst dogodka, v
katerem je delo izvedeno. Zato so naslovi jedrnati in po možnosti vključujejo:
· temo izvedenega dela (dogodka) in vrsto dogodka,

· osebe ali ustanove, ki so povezane z dogodkom,

· kontekst dogodka,

· čas in kraj dogodka.

Načeloma mora biti naslov v jeziku katalogizacije. Če pa smo v njem uporabili dele besedila iz
sekundarnega vira, je lahko tudi v jeziku sekundarnega vira.

V podpolje 200a – Stvarni naslov vnesemo naslov izvedenega dela ali dogodka oz. besedilo, ki
najbolje opiše njegovo vsebino.

Če podatki v podpolju 200a niso zadostni za razumevanje konteksta izvedenega dela, lahko v
podpolje 200e – Dodatek k naslovu vnesemo podatke o vrsti dogodka ter podatke o kraju in času
dogodka. Številke, ki jih doda katalogizator, so arabske.
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Pri izvedenih delih podatke o odgovornosti navajamo v območju naslova in podatkov o
odgovornosti, tudi če smo jih pridobili iz sekundarnih virov. V podpolje 200f – Prva navedba
odgovornosti vnesemo podatek o osebah in ustanovah, ki so primarno povezane z izvedenim
delom, če niso navedene že v naslovu.

Navajanje drugih podatkov o odgovornosti je odvisno od vrste izvedenega dela. Več podatkov o
odgovornosti navajamo praviloma pri glasbenih, vizualnih ali gledaliških dogodkih, če smo jih
zasledili v sekundarnih virih. Pri določanju zaporedja podatkov o odgovornosti si pomagamo z
ustreznimi pravili ISBD za glasbene in avdiovizualne vire.

Kljub temu da podatke iz polja 200 navadno oblikuje katalogizator, jih ne navajamo v oglatih
oklepajih. V zapisih za dela, ki niso na fizičnih nosilcih, ne uporabljamo polj in podpolj,
namenjenih podatkom o založbi, distribuciji, izdaji ali izidu gradiva, ter polj in podpolj,
namenjenih opisu fizičnih lastnosti dela.

V maski N je v bloku 2XX edino obvezno podpolje 200a – Stvarni naslov.

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin,

Žalec, 20. januar 2012
(Zapis za umetniško poustvaritev. Z naslovom smo zajeli vse podatke, ki
identificirajo dogodek: vrsto koncerta, oba izvajalca ter kraj in čas dogodka.)

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor,

4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec
gtolkala Nino Mureškič
(S koncertom je povezanih več oseb. Ko jih navajamo, navedemo tudi vrsto
njihove odgovornosti.)

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.12
100 ⊔⊔ c2004 hslv lba
200 0⊔ a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru

konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november,
in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004
favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak
(Razstava nima kataloga. Iz programa konference smo izluščili naslov, ki vsebuje
temo razstave, dogodek, v okviru katerega je razstava organizirana, ter kraj in čas
dogodka.)

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.11
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
101 0⊔ aslv
200 0⊔ aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in

intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6.
2012, od 16.30 do 17.00
(Zapis za radijsko oddajo, ki ni dostopna na spletu. V naslovu smo navedli naslov
konkretnega dogodka in še druge podrobnosti radijske oddaje.)
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001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.14
100 ⊔⊔ c2013 hslv lba
101 0⊔ aeng
102 ⊔⊔ afre
200 0⊔ aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique,

Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer
(Zapis za predavanje na tuji univerzi. V polju za naslov so navedeni naslov
predavanja ter kraj in čas dogodka.)

001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.15
100 ⊔⊔ c2011 hslv lba
101 0⊔ aeng
200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of

the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International
ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot
(Zapis za prispevek na konferenci brez natisa. V polju za naslov so navedeni
naslov prispevka in podatki, ki identificirajo konferenco.)

3XX  Blok za opombe

V opombah navajamo, po katerih virih smo oblikovali naslov in druge podatke v opisu, ter
podajamo dodatne informacije o kontekstu dogodka, ki jih zaradi načela o jedrnatosti nismo
navedli v polju 200.

V polju 300 navajamo opombo o sekundarnih virih, na osnovi katerih opisujemo izvedeno delo.
Če je rokopis za izvedeno delo, ki je predmet zapisa, na voljo pod določenimi pogoji, lahko na
to opozorimo v opombi.

Preostale podatke o kontekstu dogodka, ki presegajo obseg potrebnih podatkov za identifikacijo
dela, po potrebi navajamo v ponovljenem polju 300 – Splošna opomba. Podobno v polju 323 –
Opomba o izvajalcih (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki) navajamo še druge izvajalce
umetniškega dela.

Opombe o nagradah predvsem pri izvedbah in razstavah umetniških del vnašamo v polje 334 –
Opomba o nagradi.

Če naslov vsebuje splošne izraze, kot so: koncert, recital, igra ipd., lahko podrobnosti o vsebini
dogodka vnašamo v polje 327 – Opomba o vsebini.

200 0⊔ aNagovor Brigite Čanč ob odprtju 15. razstave Mineralni fosili Pohorja in razstave
Vizija Pohorja 2013 eKnjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 22. maj
2013

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu na razstavo
(Opomba o viru, na osnovi katerega je zapis oblikovan.)

200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin,
Žalec, 20. januar 2012

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu na razstavo
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327 01 0Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za
dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite
italiana / Mario Gangi
(Program koncerta je vpisan kot opomba o vsebini dogodka.)

200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of
the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International
ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot

300 ⊔⊔ aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev
300 0⊔ aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v

Mariboru z dovoljenjem avtorjev
(V opombi so navedeni pogoji dostopa do rokopisa, ki so ga avtorji pripravljeni
posredovati.)

200 0⊔ aNina Prešiček et Dejan Prešiček eà la suite du 13ème concours de Musique de
Chambre, Paris, le 19 mai 2001 - Concours International d'Interprétation Pierre
Lantier

334 ⊔⊔ aTretja nagrada Grand Prix International
(Opomba o nagradi. Dopolnjeni format ISO 690 prikazuje vsebino polja 334.)

6XX  Blok za vsebinsko analizo

Vsebino izvedenega dela tematsko opredelimo z vrstilcem UDK, ki ga vnesemo v podpolje 675c
– Vrstilec za iskanje*.

Predmetnih oznak za izvedena dela praviloma ne dodeljujemo. Izjemoma jih lahko dodamo, ko
obstaja zapis za tematsko podobno delo istega avtorja ali v primeru umetniške poustvaritve dela.
Predmetne oznake vnesemo po ustaljeni praksi knjižnice v polje 610 oz. v polja 600–609.

200 0⊔ aIn-vitam epraizvedba dDom španskih borcev, 13. 4.-14. 4. 2010 in Velika
dvorana SNG Maribor, 20. 4. 2010 fUrška Pompe gzbor Carmina Slovenica
gdirigentka Karmina Šilec

610 0⊔ aslovenska glasba akoncerti
675 ⊔⊔ c784

200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of
the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International
ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot

610 0⊔ aCOBISS.Net aSICRIS abibliografije raziskovalcev
675 ⊔⊔ a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006

(Vsebinska obdelava je narejena na osnovi rokopisa predavanja.)
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7XX  Blok za podatke o odgovornosti

V zapisih za izvedena dela (dogodke) najpogosteje navedemo le avtorje s primarno
odgovornostjo. Izjema so predvsem zapisi za umetniške poustvaritve (glasbene ali gledališke),
kjer navedemo podatke o več vrstah odgovornosti. Pri oblikovanju podatkov o odgovornosti
sledimo pravilom o uporabi polj 700–702 v formatu COMARC/B in izberemo čim bolj natančno
kodo o vrsti avtorstva.

V podpolje 70X3 – Številka normativnega zapisa vpišemo številko ustreznega normativnega
zapisa za osebno ime. Pri raziskovalcih poskrbimo, da normativni zapis vsebuje šifro
raziskovalca, saj je šifra raziskovalca eden od pogojev za vodenje osebne bibliografije
raziskovalca. V podpolje 70X4 – Koda za vrsto avtorstva vpišemo vlogo, ki jo ima oseba pri
izvedenem delu (dogodku). Če nam sekundarni viri podatkov omogočajo, navedemo natančno
kodo za vrsto avtorstva (npr. "545" – glasbenik ali "005" – igralec ali "721" – pevec namesto kode
"590" – izvajalec). V podpolje 70X8 – Šifra ustanove/organizacije* vnašamo kodo ustanove, pod
okriljem katere je delo nastalo.

V polja 71X – Ime korporacije največkrat vnašamo glasbene ali umetniške skupine, ki so
povezane z izvedenim delom, v podpolje 71X4 – Koda za vrsto avtorstva pa vpišemo natančno
kodo za vrsto avtorstva.

200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin,
Žalec, 20. januar 2012

700 ⊔1 323240291 aNovak bJerko 4545
701 ⊔1 324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03

200 0⊔ a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru
konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november,
in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004
favtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak

700 ⊔1 336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007
701 ⊔1 34813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007
701 ⊔1 361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007

200 0⊔ aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in
intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6.
2012, od 16.30 do 17.00

700 ⊔1 33514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08

200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor,
4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec
gtolkala Nino Mureškič

702 ⊔1 38387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
702 ⊔1 314886499 aMureškič bNino 4545
710 02 aCarmina Slovenica 4590
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PRIMERI

1.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10 7ba
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
200 0⊔ aKoncert kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića edvorana GŠ Risto Savin,

Žalec, 20. januar 2012
300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu
327 10 0Program: aSuite for two guitars / William Lawes. Les deux amis ; Fantazija za

dve kitari op. 41 / Fernando Sor. Afrodita ; Izgubljeni ples / Jerko Novak. Suite
italiana / Mario Gangi

675 ⊔⊔ a785.6 c785 vUDCMRF 2006
700 ⊔1 323240291 aNovak bJerko 4545
701 ⊔1 324689251 aIgnjatović bŽarko 727735 4545 83-216.03

Izpis po ISO 690:

NOVAK, Jerko (glasbenik), IGNJATOVIĆ, Žarko (glasbenik). Koncert
kitaristov Jerka Novaka in Žarka Ignjatovića : dvorana GŠ Risto Savin,
Žalec, 20. januar 2012.

2.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.10
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
200 0⊔ aDostojno jest ekoncert pred gostovanjem v Rusiji, dvorana Union, Maribor,

4. marec 2012 fKoncertni zbor Carmina Slovenica gdirigentka Karmina Šilec
gtolkala Nino Mureškič

300 ⊔⊔ aOpis po koncertnem listu
675 ⊔⊔ a78.087.68 c78.08 vUDCMRF 2006
702 ⊔1 38387683 aŠilec bKarmina 735579 4250 83-216.03
702 ⊔1 314886499 aMureškič bNino 4545
710 02 aCarmina Slovenica 4590
970 ⊔⊔ aCarmina Slovenica (izvajalec)

Izpis po ISO 690:

Carmina Slovenica (izvajalec).  Dostojno jest : koncert pred gostovanjem v
Rusiji, dvorana Union, Maribor, 4. marec 2012.

3.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.12
100 ⊔⊔ c2004 hslv lba
200 0⊔ a20 let v razvoju knjižničnega informacijskega sistema erazstava v okviru

konference COBISS 2004, Kongresni center Habakuk, Maribor, 9.-11. november,
in Institut informacijskih znanosti, od 15. novembra do konca decembra 2004
lavtorji razstave Breda Emeršič, Andrej Korošec in Marij Bizjak

300 ⊔⊔ aOpis po programu konference
675 ⊔⊔ c02
700 ⊔1 336964195 aEmeršič bBreda 740054 4904 84-007
701 ⊔1 34813155 aKorošec bAndrej 719457 f1972- 4904 84-007
701 ⊔1 361576035 aBizjak bMarij 4904 84-007
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Izpis po ISO 690:

EMERŠIČ, Breda (avtor razstave), KOROŠEC, Andrej (avtor razstave), BIZJAK,
Marij (avtor razstave). 20 let v razvoju knjižničnega informacijskega
sistema : razstava v okviru konference COBISS 2004, Kongresni center
Habakuk, Maribor, 9.-11. november, in Institut informacijskih znanosti, od
15. novembra do konca decembra 2004.

4.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.11
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
101 0⊔ aslv
200 0⊔ aDr. Danilo Šuster eportretni intervju v Galeriji portretov znanstvenikov in

intelektualcev, oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6.
2012, od 16.30 do 17.00

675 ⊔⊔ c01
700 ⊔1 33514723 aŠuster bDanilo 711554 4460 83-215.08

(Radijska oddaja ni dostopna na spletu.)

Izpis po ISO 690:

ŠUSTER, Danilo (intervjuvanec). Dr. Danilo Šuster : portretni intervju v
Galeriji portretov znanstvenikov in intelektualcev, oddaja Podobe znanja,
Radio Slovenija, Tretji program ARS, 29. 6. 2012, od 16.30 do 17.00.

5.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.14
100 ⊔⊔ c2013 hslv lba
101 0⊔ aeng
102 ⊔⊔ afre
200 0⊔ aColored scalars and Higgs physics electure at Laboratoire de Physique,

Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February 7, 2013 fSvjetlana Fajfer
300 ⊔⊔ aOpis po vabilu in po rokopisu predavanja
675 ⊔⊔ c539.1
700 ⊔1 33988067 aFajfer bSvjetlana 714130 4070 83-111.01 81-001.01.01

(Zapis vsebuje tudi polje 102, ker je za ustanovo pomembna statistika dogodkov
po posameznih državah.)

Izpis po ISO 690:

FAJFER, Svjetlana. Colored scalars and Higgs physics : lecture at
Laboratoire de Physique, Théorique d'Orsay, Université Paris-Sud, February
7, 2013.

6.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.14
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
101 0⊔ aslv
200 0⊔ aSlovenska narečja v evropskih globalizacijskih procesih evabljeno predavanje na

Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3.
2012 fMihaela Koletnik

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu
675 ⊔⊔ c811.163.6
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700 ⊔1 33695715 aKoletnik bMihaela 712507 4070 83-215.04

Izpis po ISO 690:

KOLETNIK, Mihaela. Slovenska narečja v evropskih globalizacijskih
procesih : vabljeno predavanje na Univerzi ELTE v Budimpešti, na Inštitutu
za slovansko in baltsko filologijo, 22. 3. 2012.

7.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.15
100 ⊔⊔ c2012 hslv lba
101 0⊔ aeng
200 0⊔ aCOBISS.Net: support to knowledge, intercultural dialogue and development of

the region for a successful integration into EU epresentation at 40th International
ABDOS Conference, Ljubljana, May 30 to June 2, 2011 fMarta Seljak, Pero Šobot

300 ⊔⊔ aOpis po programu konference in dokumentaciji avtorjev
300 ⊔⊔ aRokopis prispevka lahko posreduje knjižnica Instituta informacijskih znanosti v

Mariboru z dovoljenjem avtorjev
610 0⊔ aCOBISS.Net aSICRIS abibliografije raziskovalcev
675 ⊔⊔ a021.64:012 c02 vUDCMRF 2006
700 ⊔1 32862179 aSeljak bMarta 707817 4070 84-007
701 ⊔1 31632611 aŠobot bPero 7000875 4070 84-007

Izpis po ISO 690:

SELJAK, Marta, ŠOBOT, Pero. COBISS.Net: support to knowledge,
intercultural dialogue and development of the region for a successful
integration into EU : presentation at 40th International ABDOS Conference,
Ljubljana, May 30 to June 2, 2011.

8.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.25
100 ⊔⊔ c2013 hslv lba
200 1⊔ aPravno in alternativno reševanje sporov eokrogla miza na istoimenski konferenci

v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice, 23.–24. 4. 2013, Brdo
pri Kranju fsodelujejo Slobodan Dujić … [et al.]

300 ⊔⊔ aOpis po povabilu
300 ⊔⊔ aSodelujejo tudi: Krešo Puharič, Gordana Ristin, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič,

Miha Pogačnik, Bojan Žalec, Vojko Strahovnik, Jože Dežman, Zvone Vodovnik;
moderatorja Peter Jambrek in Barney Jordaan

675 ⊔⊔ a001.891.32(497.4) c001.891 vUDCMRF 2006
701 ⊔1 35710435 aDujić bSlobodan 4905
701 ⊔1 33201379 aPuharič bKrešimir 709833 4905
701 ⊔1 312302947 aRistin bGordana 4905
701 ⊔1 32350691 aRupel bDimitrij 704999 4905
701 ⊔1 32013027 aPetrič bErnest 703076 4905
701 ⊔1 33922531 aPogačnik bMiha 713780 f1970- 4905
701 ⊔1 34140131 aŽalec bBojan 715057 4905 83-119
701 ⊔1 315027811 aStrahovnik bVojko f1978- 726014 4905 83-119
701 ⊔1 3191075 aDežman bJože 735155 4905
701 ⊔1 33071587 aVodovnik bZvone 708987 4905
701 ⊔1 31729635 aJambrek bPeter 701327 4905
701 ⊔1 3234303843 aJordaan bBarney 4905
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Dodatek F.8 COMARC/B

901 ⊔1 33201379 aPuharič bKrešo 709833
(Iz razpoložljivih virov ni jasno, v katerem jeziku so razpravljali udeleženci
okrogle mize. Zato v zapisu ni polja 101.)

Izpis po ISO 690:

DUJIĆ, Slobodan (diskutant), PUHARIČ, Krešimir (diskutant), RISTIN,
Gordana (diskutant), RUPEL, Dimitrij (diskutant), PETRIČ, Ernest
(diskutant), POGAČNIK, Miha (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant),
STRAHOVNIK, Vojko (diskutant), DEŽMAN, Jože (diskutant), VODOVNIK, Zvone
(diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), JORDAAN, Barney (diskutant).
Pravno in alternativno reševanje sporov : okrogla miza na istoimenski
konferenci v organizaciji Evropske pravne fakultete iz Nove Gorice,
23.-24. 4. 2013, Brdo pri Kranju.

9.
001 ⊔⊔ an bu cd d0 t3.16
100 ⊔⊔ c2013 hslv lba
101 0⊔ aeng
200 0⊔ aLiquid crystal phase transitions under nanoconfinement and role of nanoparticles

eguest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School on Liquid Crystals and Inter-
Continental Advanced Materials for Photonics Summer School, University of
Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013 fSamo Kralj

300 ⊔⊔ aOpis po vabilu
675 ⊔⊔ c532
700 ⊔1 33004515 aKralj bSamo 708612 4070 83-217.02

Izpis po ISO 690:

KRALJ, Samo. Liquid crystal phase transitions under nanoconfinement and
role of nanoparticles : guest lecture at the I-CAMP 2013 Summer School
on Liquid Crystals and Inter-Continental Advanced Materials for Photonics
Summer School, University of Cambridge, United Kingdom, July 2, 2013
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