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996/997 9 – ŠTEVILKA ZA IZPOSOJO 

Podpolje 996/9979 lahko uporabljamo pri izposoji monografskih ali serijskih publikacij kot alternativo 

inventarni številki. Namenjeno je predvsem vnosu številk, natisnjenih na črtni kodi, če se le-te razlikujejo 

od inventarne številke. Če je številka izpisana na črtni kodi, jo lahko vnesemo avtomatsko s pomočjo 

čitalca črtne kode, lahko jo pa tudi ročno vpišemo. 

Številka za izposojo je indeksirana v dodatnem indeksu "CN=". Številke za izposojo se v bazi podatkov 

ne smejo prekrivati z inventarnimi številkami. 

Dolžina podpolja 996/9979 je lahko enaka, večja ali manjša od dolžine podpolja 996/997f – Številčna 

oznaka publikacije – Inventarna številka. Prekrivanju z inventarnimi številkami se izognemo, če je 

dolžina podpolja 996/9979 različna od dolžine podpolja 996/997f. Če pa sta dolžini podpolj enaki, mora 

prvi znak v podpolju povedati, ali gre za inventarno številko ali za številko za izposojo. 

Vsako polje 996/997, na osnovi katerega izposojamo gradivo, mora imeti izpolnjeno podpolje 996/997f, 

podpolje 996/9979 pa je neobvezno. Tako je mogoča kombinirana izposoja znotraj ustanove, saj lahko 

gradivo izposojamo s pomočjo inventarne številke ali s pomočjo številke za izposojo. 

Pri monografskih publikacijah podpolje 9969 ni ponovljivo (gl. primer 1). 

Pri serijskih publikacijah je podpolje 9979 ponovljivo. Vnos v podpolje je odvisen od vrednosti 1. 

indikatorja - indikator vezave: 

 Indikator 1 = "0" (nevezani zvezki) 

Struktura vnosa je naslednja: številka_za_izposojo#številka_zvezka 

Vsaka številka zvezka lahko ima številko za izposojo, ni pa nujno (gl. primer 2). 

 Indikator 1 = "1" (vezani in nevezani zvezki) 

Struktura vnosa je naslednja: številka_za_izposojo#številke_skupaj_vezanih_zvezkov (gl. primer 

3). 

 Indikator 1 = "2" (vezani zvezki) 

Vnos v podpolje je enak kot pri monografijah (gl. primer 4). 
 

Če smo imeli najprej med seboj nevezane zvezke, ki smo jih kasneje zvezali v komplet, moramo vrednost 

indikatorja 1 postaviti na "2" in v podpolju 997m vse znake "+" nadomestiti z znaki "_". Zbrisati moramo 

tudi vsa pred tem določena podpolja 9979 za posamezne zvezke in kompletu dodeliti samo eno dodatno 

številko za izposojo. Le-ta je lahko nova ali pa ena od številk katerega od prejšnjih nevezanih zvezkov. 

Struktura podpolja 9979 postane taka kot pri monografskih publikacijah - brez znaka za ločevanje "#" in 

brez številke zvezka (gl. primer 5). 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI  

1.  

996  ⊔1 df2\n121231 f019910124 va 3EUR 30,20 900001612 

(Monografsko publikacijo lahko izposodimo, če vtipkamo številko "019910124" 

ali "00001612".) 

2.  

997  01 f200000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 

900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 

900024980#pril1 

(Zvezek 5 lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo "00024480" ali s 

pomočjo inventarne številke in številke zvezka "200000234,5". Zvezki 2, 7, 8 in 10 

nimajo številke za izposojo.) 

3.  

997  11 f200000240 jLet.\4 k1991 mšt.\1-5_7+10-12_pril1 900013344#1-5_7 

900013354#10-12_pril1 

(Vezane zvezke "1-5_7" lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo 

"00013344" ali na osnovi inventarne številke in številk vezanih zvezkov 

"200000240,1-5_7".) 

4.  

997  21 f200000179 jLet.\3 k1990 mšt.\1-7_10-12_pril1 900008354  

(Celoten letnik izposodimo na osnovi številke za izposojo "00008354" ali s 

pomočjo inventarne številke "200000179".) 

5. Zapis pred vezavo: 

997  01 f300000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 

900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 

900024980#pril1 

(Zvezek 5 lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo "00024480" ali na 

osnovi inventarne številke in številke zvezka "300000234,5".) 

Zapis po vezavi: 

997  21 f300000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12_pril1 90002344  

(Zvezane zvezke lahko izposodimo na osnovi številke za izposojo "0002344", ki 

je bila pred vezavo dodeljena nevezanemu zvezku s številko 1, ali na osnovi 

inventarne številke "300000234".) 
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