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COMARC/B 

 

Seznam sprememb št. 30, december 2013 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno  

   KAZALO KAZALO/1–4 spremenjeno 

   UVOD UVOD/1–2 spremenjeno 

   100   Splošni podatki o obdelavi 100/1–2 spremenjeno 

   102   Država izida ali izdelave 102/1–2 spremenjeno 

   423   Dodana, prikrita in priključena dela 423/1–2 spremenjeno 

   700   Osebno ime – primarna odgovornost 700/1–7 spremenjeno 

   701   Osebno ime – alternativna odgovornost 701/1–4 spremenjeno 

   702   Osebno ime – sekundarna odgovornost 702/1–4 spremenjeno 

   9XX  BLOK ZA NACIONALNO RABO 9XX/1 spremenjeno 

   904   Osebno ime (vzporedna značnica)* 904/1–2 dodano 

   970   Polje za potrebe bibliografij* 970/1–9 spremenjeno 

   Dodatek A –  SEZNAM POLJ/PODPOLJ Dodatek A/7–10, 15–21 spremenjeno 

   Dodatek C –  ISKALNI INDEKSI Dodatek C/1–4 spremenjeno 

   Dodatek D.1 –  Izpisna pravila za bibliografske 

podatke 

Dodatek D.1/1–13 spremenjeno 

   Dodatek D.2 –  Navodila za oblikovanje 

bibliografskih zapisov v sistemih COBISS.XX, 

kjer uporabljajo izpise v različnih pisavah 

Dodatek D.2/1–3 spremenjeno 

   Dodatek F.3 –  Retrospektivni podatki za serijske 

publikacije 

Dodatek F.3/3–4 spremenjeno 

   Dodatek F.6 –  Tipologija dokumentov/del – 

definicije in priporočila 

Dodatek F.6/1–7 spremenjeno 

   Dodatek F.7 –  Šifrant ustanov/organizacij Dodatek F.7/3–11 spremenjeno 

   Dodatek F.9 –  Bibliografski zapis za izvedeno delo 

(dogodek) 

Dodatek F.9/1–10 dodano 

   Dodatek G –  VRSTILEC UDK ZA ISKANJE 

(675c) 

Dodatek G/11–12, 15–19 spremenjeno 

   Dodatek H –  KODE ZA VRSTO AVTORSTVA 

(70X4, 71X4) 

Dodatek H/1–6 spremenjeno 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 

             

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 
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se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedene tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COMARC/B 

 

Opis sprememb št. 30, december 2013 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. 100 Splošni podatki o obdelavi  

V podpolju 100b je pri kodi "e" – reprodukcija dokumenta dodatno pojasnilo o vnosu leta 

izida reprodukcij, ki so izhajale v obdobju več let. 

 

2. 102 Država izida ali izdelave  

Spremembe v šifrantu držav (podpolje 102a) in šifrantu regij (podpolje 102b).  

 

3. 423 Dodana, prikrita in priključena dela  

V polje 423 lahko odslej vgradimo tudi polja 702, 900, 901 in 902. 

 

4. 70X  

V polja 700, 701 in 702 je dodano podpolje s – Pisava*, ki se uporablja le v sistemih 

COBISS, ki vodijo kataloge v več pisavah. 

 

5. 904 Osebno ime (vzporedna značnica)* 

Dodano je polje 904 – Osebno ime (vzporedna značnica)*. Polje se uporablja samo pri 

katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemu COBISS.BG. 

 

6. 970 Polje za potrebe bibliografij* 

V podpolju 970a lahko navedemo tudi vrsto avtorstva, s čimer dodatno pojasnimo vlogo 

korporacije pri izvedenem delu. V podpolju 970e je spremenjen pomen kode "0" – delu 

pripadajo vse točke (prej "0" – delo v izvirniku ni izšlo). Dodano je podpolje 970f – Skupno 

število sodelavcev pri raziskavi. 
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7. Dodatek A – SEZNAM POLJ/PODPOLJ 

V seznam polj in podpolj sta dodani podpolji 70Xs in 970f ter polje 904. Podpolja 205fg in 

330afz so dodana v masko vnosa K, v polje 423 pa je možno vgraditi polja 702, 900, 901 in 

902. 

 

8. Dodatek C – ISKALNI INDEKSI 

Dopolnjen je seznam podpolj pri indeksih /AU, /TO, AU=, HE= in TO=. 

 

9. Dodatek D.1, dodatek D.2 

Za določanje pisave, v kateri želimo izpisati zapise, ki so katalogizirani v srbskem jeziku, se 

upošteva tudi nova koda za srbski jezik "srp" – srbski. 

 

10. Dodatek F.3 – Retrospektivni podatki za serijske publikacije 

V podpolju 7024 – Koda za vrsto avtorstva je popravljen naziv kode "901". 

 

11. Dodatek F.6 – Tipologija dokumentov/del – definicije in priporočila 

Dodani oz. spremenjeni so opisi kod, tako da so usklajeni z veljavno tipologijo z dne 13. 12. 

2013.  

 

12. Dodatek F.9 – Bibliografski zapis za izvedeno delo (dogodek) 

V novem dodatku so podana navodila za obdelavo izvedenih del (dogodkov). 

 

13. Dodatek G – VRSTILEC UDK ZA ISKANJE (675c) 

Dopolnjeno je besedilo pri vrstilcu "616-083". Dodani so vrstilci "81'23", "81'32" in 

"81'33". 

 

14. Dodatek H – KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4) 

Dodana je koda "927" – Sodelavec pri raziskavi*. Sprememba pri kodah "170" – Kaligraf 

(prej Kaligraf (lepopisec)), "250" – Dirigent (prej Dirigent, zborovodja), "520" – Pisec 

besedila uglasbenih pesmi (prej Pisec besedila za pesmi (uglasbene)), "675" – Ocenjevalec 

(prej Kritik, ocenjevalec) in "994" – Somentor* (prej Komentor). 
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