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UVOD 

V procesu vzajemne katalogizacije COBISS se hkrati ažurirajo lokalne bibliografske baze podatkov 

posameznih knjižnic ter vzajemna bibliografska in normativna baza podatkov. Bibliografske baze 

podatkov vsebujejo poleg bibliografskih podatkov tudi podatke o stanju zaloge. 

V COBISS-u je struktura podatkov definirana s formatom COMARC za strojno čitljiv zapis, in sicer:  

• format COMARC/B za bibliografske podatke 

• format COMARC/A za normativne podatke  

• format COMARC/H za podatke o stanju zaloge 
 

Formata COMARC/B in COMARC/A sta zasnovana na formatu UNIMARC, ki je mednarodni standard 

in ga razvija IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme (UBCIM).  

Format COMARC/H za podatke o stanju zaloge smo oblikovali v IZUM-u, ker v času zasnove sistema 

vzajemne katalogizacije formata UNIMARC za podatke o stanju zaloge še ni bilo (trenutno je v pripravi). 

Izhodišča za format COMARC/H so udeleženci sistema vzajemne katalogizacije potrdili na sestanku 7. in 

8. novembra 1989 v Mariboru, kjer so obravnavali dokument “Centralni katalog serijskih publikacij kot 

sestavni del jugoslovanske bibliografsko-kataloške baze podatkov“.  

Osnova za oblikovanje strukture podatkov o stanju zaloge sta bili analiza podatkov o zalogi in analiza 

pripadajočih poslovnih procesov pri takratnih aktivnih udeležencih sistema vzajemne katalogizacije. 

Poleg tega so pri pripravi formata COMARC/H imela ključno vlogo tudi priporočila predloga standarda 

ISO/TC46/SC9-N34. Pri kasnejših dopolnitvah formata COMARC/H smo upoštevali še druge standarde 

za obravnavo podatkov o stanju zaloge, kot so ANSI Z39.44-1986, format MARC 21 (prej imenovan 

USMARC) in druge de facto standarde.  

COMARC/H določa: 

• zbirne podatke o stanju zaloge, ki so v vzajemni bazi podatkov in v lokalnih bibliografskih bazah 

podatkov in omogočajo funkcijo COBISS+ ter funkcijo koordinacije nabave za tuje serijske 

publikacije; 

• podrobnejše podatke o stanju zaloge, ki so samo v lokalnih bibliografskih bazah podatkov in 

omogočajo avtomatiziranje postopkov inventarizacije gradiva, izposoje gradiva, nabave 

monografskih publikacij in spremljanja dotoka serijskih publikacij ter avtomatiziranje drugih internih 

postopkov. 
 

Format COMARC/H je prirejen sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, ki je opisan v priročnikih 

COBISS3/Katalogizacija in COBISS2/Katalogizacija. Za pomoč pri vnosu gradiva so v okviru sistema 

vzajemne katalogizacije uporabljene naslednje maske vnosa: M – monografske publikacije, K – 

kontinuirani viri, Z – zbirni zapisi, A – članki in drugi sestavni deli ter N – neknjižno gradivo. Te maske 
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vnosa zajemajo izbor polj, podpolj in elementov podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu 

določenega bibliografskega nivoja. 

Polja so označena z nizom treh številk, podpolja in elementi podpolja pa s črko ali številko. Najmanjša 

enota informacije, ki jo programski sistem pri iskanju in izpisovanju prepozna, je pri formatih 

COMARC/B in COMARC/A podpolje, pri formatu COMARC/H pa element podpolja. Polja/podpolja, 

elementi in kode, ki so ukinjene, so označene z dvema znakoma zvezdica "**". 

Namen priročnika COMARC/H je podati čim bolj natančna navodila za uporabo formata. Priročnik je 

razdeljen na pet vsebinskih sklopov in tri dodatke.  

V prvem sklopu je predstavljena osnovna razmejitev podatkov na zbirne in podrobnejše podatke o stanju 

zaloge ter njihovo beleženje po posameznih nivojih (vzajemni in lokalni).  

Trije krajši sklopi predstavljajo polja, ki tvorijo format COMARC/H:  

• polje 998 – Zbirni podatki o stanju zaloge 

• polje 997 – Podatki o stanju zaloge za serijske publikacije  

• polje 996 – Podatki o stanju zaloge za monografske publikacije 
 

V zadnjem sklopu, ki je najobsežnejši, so podani opisi podpolj s posameznimi elementi, ki si sledijo v 

abecednem vrstnem redu neodvisno od polj, katerim pripadajo. Najprej je podan pregled vseh podpolj in 

elementov, ki lahko nastopajo v poljih 998, 997 in 996, nato pa je opisana uporaba indikatorjev pri 

omenjenih poljih. Opis posameznega podpolja sestavlja splošen opis podpolja, ki mu sledita seznam 

elementov z maksimalno dolžino in opis elementov, če podpolje elemente ima. Na koncu so dodani še 

primeri iz resničnih zapisov, vzetih iz baz podatkov, ki se zaradi stalnega ažuriranja baz podatkov lahko 

tudi spremenijo. V primerih, kjer je navedeno polje 998, pri podpolju 998c ni prikazana vsebina vseh 

devetih elementov tega podpolja, ampak le vsebina elementa 7. Vsebina vseh elementov pa je sicer vidna 

v segmentu COBISS3/Zaloga med atributi razreda Polje 998 in razreda Gradivo. 

Vsebinskim sklopom sledijo naslednji dodatki: 

• Dodatek A: Vsebina podatkov o stanju zaloge (pregled podpolj in elementov s prikazom ponovljivosti 

ali neponovljivosti, stopnje obveznosti in prisotnosti na vzajemnem in/ali lokalnem nivoju) 

• Dodatek B: Priporočene krajšave 

• Dodatek C: Poseben primer večnivojskega vnosa  
 

Priročnik je izdelan tako, da omogoča enostavno in cenejše dopolnjevanje. Ob spremembi ali dopolnitvi 

formata se zamenjajo samo tiste strani, na katerih je prišlo do spremembe. Dopolnjene strani so označene 

z novim datumom, sama sprememba vsebine pa je zaradi lažjega prepoznavanja ob robu strani označena s 

pokončno črto. Nove in/ali spremenjene strani IZUM redno pošilja članom sistema COBISS na naslov 

kontaktne osebe za COBISS.  

Prosimo vse, ki boste uporabljali ta priročnik, da nam sporočite svoje pripombe in predloge ter tako 

prispevate k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev.  
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STRUKTURA PODATKOV O STANJU 

ZALOGE 

PODATKI O STANJU ZALOGE GLEDE NA PREDLOG 

STANDARDA 

Po načrtu standarda ISO ISO/TC46/SC9-N34 z dne 15.03.1989 so podatki o stanju zaloge razporejeni v 

tri nivoje: 

• 1. nivo enolično določa bibliografsko enoto in ustanovo, ki ima bibliografsko enoto, 

• 2. nivo vključuje podatke predhodnega nivoja, datum poročanja o stanju zaloge in področje splošnega 

opisa (tip enote, fizično obliko, popolnost, rednost dotoka, hranjenje), 

• 3. nivo vključuje podatke predhodnih nivojev in področje obsega podatkov o stanju zaloge (ime 

enote, obseg enote, številčenje, časovno štetje in opombe) v zbirni obliki. 
 

Po standardu ANSI Z39.44-1986 (ISSN 8756-0860) obstaja še četrti nivo, ki vključuje iste podatke kot 3. 

nivo ISO, vendar v podrobnejši obliki. 

Struktura podatkov o stanju zaloge do tretjega nivoja podpira izgradnjo COBISS+, za avtomatizacijo 

izposoje in internih evidenc pa so potrebni podrobnejši podatki, ki se nanašajo na posamezno fizično 

enoto monografske publikacije oziroma na posamezni letnik ali zvezek serijske publikacije. 

Ker je identifikacija bibliografske enote na prvem nivoju že rešena v procesu vzajemne katalogizacije s 

pomočjo ISBN-ja, ISSN-ja, naslova, avtorja itd., v tem gradivu ni ponovno obdelana. Predložena 

struktura podatkov do tretjega (zbirnega) nivoja je usklajena z načrtom standarda ISO, četrti (podrobni) 

nivo pa je razdelan na osnovi analize informacijskih procesov in evidenc v nacionalnih, univerzitetnih in 

splošnoizobraževalnih knjižnicah, vključenih v sistem COBISS. 
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VZAJEMNI IN LOKALNI NIVO PODATKOV O STANJU 

ZALOGE 

Podatke o stanju zaloge vnašamo v lokalne baze podatkov (lokalni nivo) v zbirni obliki ali pa v podrobni 

obliki za posamezno fizično enoto. Na osnovi zbirnih podatkov lokalnih nivojev se podatki v sistemu 

vzajemne katalogizacije avtomatsko prenesejo na vzajemni nivo v skupno bazo podatkov COBIB. 

Za evidentiranje podatkov o stanju zaloge se uporabljajo polja 998, 997 in 996: 

998 – zbirni podatki o stanju zaloge, 

997 – podatki o stanju zaloge serijskih publikacij, 

996 – podatki o stanju zaloge monografskih publikacij. 

 

V predloženi strukturi so podatki, glede na nivo, razvrščeni po skupinah, tako da se z vključevanjem 

dodatnih nivojev podatkov razširja možnost uporabe posameznih funkcij: COBISS+, koordinacija nabave, 

izposoja monografskih publikacij, izposoja serijskih publikacij in vodenje nekaterih internih evidenc. 

Posamezne ustanove lahko uporabljajo vse navedene funkcije ali samo nekatere od njih, odvisno od 

razpoložljivih računalniških zmogljivosti. 

Predložena struktura omogoča tudi poenotenje nekaterih šifrantov, ki niso samo lokalnega pomena (v 

okviru ustanove). 

V polje 998 vnašamo podatke v zbirni obliki za posamezno ustanovo. Običajno je to lastna ustanova, 

možen pa je tudi vnos zbirnih podatkov o stanju zaloge drugih ustanov za potrebe COBISS+ in za 

koordinacijo nabave. 

V polje 997 vnašamo podatke o stanju zaloge serijskih publikacij samo za zalogo lastne ustanove, in sicer 

po posameznih letnikih. 

V polje 996 vnašamo podatke o stanju zaloge monografskih publikacij samo za zalogo lastne ustanove, in 

to le podatke, ki se nanašajo na posamezno fizično enoto. 
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OBSEG PODATKOV NA VZAJEMNEM NIVOJU 

Podatki o stanju zaloge se na vzajemnem nivoju beležijo v polju 998 in so namenjeni informacijam 

(COBISS+, koordinacija nabave tujih serijskih publikacij,...) v sistemu COBISS. 

Vnašamo v naslednja podpolja za: 

            monografske publikacije                                        serijske publikacije 

b oznaka ustanove – sigla a  datum poročanja 

c število primerkov b oznaka ustanove – sigla 

  c  število primerkov 

  e indikator nabave 

  g splošni podatki o zalogi (oznaka popolnosti) 

  k letnica 

  n opombe o stanju zaloge 

  v način nabave 

  2 dobavitelj 

  3 cena (z računa) 

  4 financer 

    

 

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi podatkov v podpolju 998k. 

Podatki posameznih ustanov (sigel) se programsko prenesejo na vzajemni nivo glede na podatke, vnesene 

v lokalne baze podatkov. 

Pri monografskih publikacijah se na osnovi podatkov o posamezni(h) fizični(h) enoti(ah) – polje(a) 996 

oblikujejo zbirni podatki – polje 998, ki se vpišejo v lokalno bazo podatkov in se hkrati avtomatsko 

prenesejo z lokalnega na vzajemni  nivo.  Če se podatki o posamezni(h) fizični(h) enoti(ah) ne beležijo, se 

zbirni podatki vnesejo neposredno v polje 998 v lokalne baze podatkov, od koder se avtomatsko 

prenesejo na vzajemni nivo. 

Pri serijskih publikacijah se polje 998 prav tako doda programsko, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne 

podatke o zalogi - polje 997. V polje 998 se programsko vpiše podatek v podpolje 998b (oznaka ustanove 

– sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Kasneje se podatki glede na potrebe dopolnjujejo in 

spreminjajo ročno. 
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    monografske publikacije                                        serijske publikacije 

programski prenos lastne sigle in števila 

primerkov 

programski prenos datuma poročanja, lastne sigle, 

števila primerkov, indikatorja nabave, oznake 

popolnosti, letnice, opombe o stanju zaloge, načina 

nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja 

  

programski prenos drugih sigel in števila 

primerkov 

programski prenos datuma poročanja, drugih sigel, 

števila primerkov, indikatorja nabave, oznake 

popolnosti, letnice, opombe o stanju zaloge, načina 

nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja 
 

 

  Bibliografski opis +                                               Bibliografski opis +  

998 ⊔⊔ b50300 c0  998 ⊔1 a19920228 b40001 c0 gc1 k1990/1991 

va 2ebsco 3EUR 199 4Fmk\P100 

998 ⊔⊔ b40017 c0  998 ⊔1 a19910208 b50300 c0 gc2 k1950/1951-

1960/1961 gc1 k1961/1962 gc2 

k1964/1965-1987/1988 k1989/1990- va 

2swets 3 EUR 202 4F50300\P100 

998 ⊔⊔ b40034 c0  998 ⊔1 a19900502 b40013 c0 gc9 k1950/1951- 

va 2mk 3 EUR 200 4Fmzt\P100 

998 ⊔⊔ b70001 c0  998 ⊔1 a19920503 b50001 c0 gc2 k1950/1951-

1990/1991 va 2mk 3 EUR 205,50 

4F50001\P40 4Fmk\P60 

998 ⊔⊔ b80002 c0  998 ⊔1 a19900201 b60001 c0 gc2 k1950/1951- 

va 2mk 3 EUR 220 4Fmzt\P100 

 

Za monografske publikacije se na vzajemni nivo preneseta le podpolji 998b in 998c, za serijske 

publikacije se prenesejo tudi podpolja 998aegkmnv234. Iz podpolja 998g se prenese samo element c – 

oznaka popolnosti. 

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi vpisa v podpolje 998k in vsebuje oznako, da je serijska 

publikacija naročena v tekočem letu. Namenjeno je predvsem iskanju. Na podrobnem nivoju (997 in 996) 

pa vpišemo oznako podlokacije, v katero je bilo gradivo preusmerjeno, in datum preusmeritve. 
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OBSEG PODATKOV NA LOKALNEM NIVOJU 

Podatki o stanju zaloge se vnašajo v lokalne baze podatkov posameznih ustanov. Na osnovi teh podatkov 

se avtomatsko prenašajo in zbirajo podatki na vzajemnem nivoju. 

Vnos podatkov v lokalne baze podatkov je možen na več načinov, odvisno od funkcij, ki jih želi ustanova 

avtomatizirati.  

Vnos podatkov je možen v treh nivojih: 

998 – Zbirni podatki o stanju zaloge, 

997 – Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij, 

996 – Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij. 

 

Funkcija zbirnih podatkov o stanju zaloge v polju 998 je samo informativna (COBISS+, koordinacija 

nabave,...), za avtomatizacijo lokalnih funkcij pa je treba podatke o posamezni fizični enoti oziroma 

letniku vnašati v polje 996 oziroma 997. 
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998 ZBIRNI PODATKI O STANJU  

ZALOGE 

Zbirni podatki o stanju zaloge za potrebe COBISS+ in koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij se 

vnašajo v lokalne baze podatkov v polje 998. Na vzajemni nivo se prenesejo samo naslednji podatki: 

             monografske publikacije                                        serijske publikacije 

b oznaka ustanove – sigla a  datum poročanja 

c število primerkov b oznaka ustanove – sigla 

  c  število primerkov 

  e indikator nabave 

  g splošni podatki o zalogi (oznaka popolnosti) 

  k letnica 

  n opombe o stanju zaloge 

  v način nabave 

  2 dobavitelj 

  3 cena (z računa) 

  4 financer 

    

 

V okviru posameznega bibliografskega opisa je za vsako ustanovo (siglo) na voljo po eno polje 998. Za 

monografske publikacije sta obvezni podpolji 998b in 998c, za serijske publikacije pa podpolja 998abcgk.  

Za tuje serijske publikacije, ki so predmet koordinacije nabave, pa so obvezna tudi podpolja 998v234.  

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi podatkov v podpolju 998k. 

Če ustanova vnaša podatke o posameznih fizičnih enotah monografske publikacije v polje 996, se polje 

998 s podatki o sigli in številu primerkov oblikuje programsko. Podpolje 998c za monografske 

publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju in vsem elementom (razen elementa 7) se vrednosti določijo 

programsko.  

Pri serijskih publikacijah se polje 998 doda programsko v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. Če ne 

uporabljamo segmenta COBISS3/Serijske publikacije, pa se vedno, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne 

podatke o zalogi – polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 

998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Novo polje 998 moramo ročno 

dodati samo v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v 

sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; ali 
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kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. 

Pri vnosu podatkov za druge ustanove (sigle) velja omejitev, da samo ena ustanova poroča o zalogi druge 

ustanove. V podpolje 998c (število primerkov) lahko vpišemo dve števili, ki ju ločimo z vejico – število 

izvodov za izposojo na dom in število izvodov za izposojo v čitalnico. Pri vnosu podatkov o stanju zaloge 

za druge ustanove (sigle) vnesemo v polje 998 signaturo v nestrukturirani obliki (brez upoštevanja 

elementov podpolja 998d). Če je signatur več, jih vnesemo v nestrukturirani obliki v isto podpolje 998d, 

ločene s poljubnim ločilom. Podatek ima samo informativen pomen na lokalnem nivoju in se ne prenaša 

na vzajemni nivo.  

Prav tako se vedno, ko pri integrirnem viru, zbirnem zapisu ali izvedenem delu dodamo prvo polje 997, 

odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 998b (oznaka ustanove – 

sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). 

 

998 ⊔1 a19910215 b50124 c3 d1234 č, 3214, II 314 

 

 

  monografske publikacije      serijske publikacije 

programsko oblikovanje lastne sigle in števila 

primerkov 

programsko oblikovanje lastne sigle, vnos datuma 

poročanja, števila primerkov, oznake popolnosti, 

letnice, opomb o stanju zaloge, načina nabave, 

dobavitelja, cene (z računa) in financerja 

  

vnos drugih sigel in števila primerkov vnos datuma poročanja, drugih sigel, števila 

primerkov, oznake popolnosti, letnice, opomb o 

stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z 

računa) in financerja 
 

 

  Bibliografski opis +                                               Bibliografski opis +  

998 ⊔⊔ b40001 c0 dI 7654   998 ⊔1 a19880506 b50300 c0 dČ II 389 gc1 

k1950/1951-  

998 

 

998 

 

⊔⊔ 

 

⊔⊔ 

b40017 c0 dČ II 9876 

 

b40034 c0 d681.3 KOM 

 

  

998 

 

⊔1 

 

 

 

 

a19910214 b40011 c0 dK I 930 gc2 

k1950/1951-1960/1961 gc1 k1961/1962 

gc2 k1964/1965-1980/1981 

k1982/1983-1987/1988 k1989/1990- 

     

998 

 

⊔1 

 

a19920502 b40013 c0 dII 8906 gc2 

k1950/1951- 

 

Pri poročanju podatkov o popolnosti serijske publikacije (element c – oznaka popolnosti podpolja 998g) 

za vzajemni nivo, ki se nanaša na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ 

STRNJENI OBLIKI.  
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997 PODATKI O STANJU ZALOGE  

SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

V polje vnašamo samo za "lastno zalogo", in to za potrebe izposoje in avtomatizacije internih evidenc. V 

polje lahko vpisujemo vse podatke (glej Dodatek A) razen datuma poročanja in oznake ustanove – sigle 

(997a in 997b). 

Pri serijskih publikacijah dobi pri postopku inventarizacije letnik najpogosteje eno inventarno številko. 

Publikacije, katerih en letnik izhaja več let, imajo tudi le po eno inventarno številko, ker tvorijo vse 

številke take publikacije eno inventarno enoto. Pri vsaki spremembi številčenja – drugi nivo (običajno 

letnik) moramo polje 997 ponoviti, prav tako pa tudi ob vsaki spremembi številčenja – tretji nivo. 

 

Primer 1: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j) 

Bibliografski podatki + 998 + 

997 21 dlP\f5\n12388\s1982/1983 f800001120 jVol.\1 k1982/1983 mno.\1-10 va 2mk 

997 21 dlP\f5\n12388\s1983/1984 f800003300 jVol.\2 k1983/1984 mno.\1-10<št. 9 je 

poškodovana> va nv mapi, delno poškodovano 2mk 

  … 

  … 

997 21 dlP\f5\n12388\s1991/1992 f800007889 jVol.\10 k1991/1992 mno.\1-2,4<za št. 3 

je poslana rekl.> q3 va zj234\k19900405 2mk 3EUR 8,00 

 

Primer 2: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j) in številčenju – tretji nivo (997l) 

Bibliografski podatki + 998 + 

997 21 dlP\n21382\s1988/1 f300000715 lLet.\5 jknj.\1 k1988 mno.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1988/2 f300000927 lLet.\5 jknj.\2 k1988 mno.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1989/1 f300001302 lLet.\6 jknj.\1 k1989 mno.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1989/2 f300001577 lLet.\6 jknj.\2 k1989 mno.\1-6 

  … 

  … 

997 21 dlP\n21382\s1991/1 f300002903 lLet.\8 jknj.\1 k1991 mno.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1991/2 f300002997 lLet.\8 jknj.\2 k1991 mno.\1-6 

 

Popolni podatki se vodijo predvsem za tekoče leto, kar pomeni, da se lahko po periodičnih (letnih, 

trimesečnih ...) izpisih nekateri podatki brišejo. Kateri podatki se bodo po izpisu (npr. inventarne knjige) 

brisali, pa tudi sam postopek brisanja, bo definirano v fazi implementacije. 

Najfrekventnejši podatki se zaradi racionalizacije postopka vnosa podatkov in čim bolj racionalne izrabe 
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računalniških zmogljivosti na lokalnih nivojih beležijo v strnjeni obliki. Primer je podpolje 997m 

(številčenje – prvi nivo) pri serijskih publikacijah, prav posebej pa to velja pri časnikih. 

V vsa podpolja, prek katerih se poroča o številčnih podatkih in podatkih časovnega štetja serijskih 

publikacij (podpolja 997jklm), lahko vpisujemo opombe za javnost (COBISS+) med znakoma "< >" in 

interne opombe med znakoma "<< >>" (npr. mno.\1-13<št. 11 je poškodovana>). 
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996 PODATKI O STANJU ZALOGE  

MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ 

Podatke za posamezno fizično enoto monografske publikacije vnašamo v polje 996. 

 

Bibliografski podatki + 998 +  

996 ⊔1 df2\n12345 f000003145 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\da f000003146 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\db f000003147 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\dc f000003148 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\dd f000003149 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 

1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100 

996 ⊔1 df2\n12345\de f000003190 xb78/6\e19900214 yg678\h19900507 

1m1234\q19900512 2dzs 3 EUR 120 
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99X PODATKI O STANJU ZALOGE 

SEZNAM POLJ 

996 Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij 

997 Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij 

998 Zbirni podatki o stanju zaloge 

 

Polja 996, 997 in 998 so ponovljiva. Večina podpolj v poljih 996, 997 in 998 je enakih tako po vsebini, ki 

jo vpišemo, kakor tudi po načinu vnosa. Zato v nadaljevanju priročnika COMARC/H ne opisujemo 

posebej vsakega polja s pripadajočimi podpolji, temveč navajamo le po abecedi urejen opis podpolj, 

neodvisno od polj. Pri opisu posameznega podpolja navajamo morebitne posebnosti, ki veljajo za 

podpolje pri določenem polju. 

Naslov podpolja nam pove, v katerih poljih (996, 997 ali 998) lahko vpisujemo v določeno podpolje. 

Oznaka 99X v naslovu podpolja pomeni, da lahko v to podpolje vpisujemo v vseh treh poljih – 996, 997 

in 998, oznaka npr. 996/997 v naslovu podpolja pa pomeni, da lahko v podpolje vnašamo le v poljih 996 

in 997.  

Nekatera podpolja imajo dva ali več elementov. Oznake elementov so enomestne in so lahko črkovne ali 

številčne. Vsak drugi, tretji in naslednji element v podpolju uvaja ločilo "\", ki mu sledi oznaka elementa 

in nato vsebina – podatek. Oznako elementa podpolja in ločilo "\" moramo vpisati ročno (gl. primer 1).

 

Podpolja & elementi  

oznaka in ime podpolja 

 oznaka in ime elementa 

a Datum poročanja 

b Oznaka ustanove – sigla 

c Število primerkov / Oznaka primerka/enote kompleta 

d Signatura (Postavitev) 

l Oznaka podlokacije v signaturi 

f Format 

n Tekoča številka 
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oznaka in ime podpolja 

 oznaka in ime elementa 

s Številčenje v signaturi 

x Številčenje v signaturi – oznaka dela 

d Dvojnica 

i Interna oznaka 

u UDK prosti pristop 

a ABC in druge oznake – 1. del 

5 ABC in druge oznake – 2. del 

e Preusmeritev gradiva 

E Oznaka podlokacije 

D Datum preusmeritve gradiva 

e Indikator nabave 

f Številčna oznaka publikacije - inventarna številka 

g Splošni podatki o zalogi 

t Oznaka tipa enote 

o Oznaka fizične oblike 

c Oznaka popolnosti 

p Oznaka rednosti dotoka 

r Oznaka hranjenja 

h Naslov enote 

i Obseg enote 

j Številčenje – drugi nivo (letnik) 

k Letnica 

l Številčenje – tretji nivo 

m Številčenje – prvi nivo (zvezek) 

n Opombe o stanju zaloge 

o Datum inventarizacije 

p Stopnja dostopnosti 

q Status 

r Inventarne opombe 

s Vezava 

t Datum statusa 

u Omejitev dostopnosti 

v Način nabave 
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oznaka in ime podpolja 

 oznaka in ime elementa 

w Namen nabave 

x Številka in datum naročila 

b Številka naročila 

e Datum naročila 

X Opomba naročila 

y Številka in datum prejema 

g Številka dobavnice/seznama 

h Datum dobavnice/seznama 

z Številka in datum reklamacije 

j Številka reklamacije 

k Datum reklamacije 

Z Opomba reklamacije 

0 Številka in datum predračuna 

S Številka predračuna 

G Datum predračuna 

C Cena predračuna 

1 Številka in datum računa 

m Številka računa 

q Datum računa 

2 Dobavitelj 

3 Cena (z računa) 

4 Financer 

F Financer 

P Odstotek financiranja 

5 Vrsta obdelave (usmerjanje) 

7 Interna številka in datum računa 

1 Številka računa 

2 Datum računa 

8 Naslovnik za dar ali zameno 

3 Naziv institucije 

4 Datum pošiljanja 

9 Številka za izposojo 

A Konzorcij 
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Indikatorji 

INDIKATOR VREDNOST POMEN 

1  Indikator vezave 

0 nevezani zvezki 

Izraz v podpolju 997m je zapisan v strnjeni obliki, 

vendar algoritmi izposoje in drugi algoritmi sami 

razpoznajo posamezne številke zvezkov.  

1 vezani in nevezani zvezki 

Izraz v podpolju 997m vključuje vezane in nevezane 

zvezke. Enote (vezane ali nevezane), ki jih je možno 

izposoditi, so ločene z znakom "+".  

2 vezani zvezki 

Izraza v podpolju 997m ni mogoče razširiti za potrebe 

izposoje (vsi zvezki so vezani skupaj). 

2  Indikator postavitve 

 SIG1 SIG2  

11 LAT LAT 
postavitev po tekoči številki 

Gradivo je postavljeno po 

zaporednih številkah (numerus 

currens). 

3 LAT CIR 

5 CIR LAT 

71 CIR CIR 

21 LAT LAT 
postavitev po področjih 

Gradivo je postavljeno po področjih 

(npr. UDK prosti pristop) in po 

abecedni razvrstitvi avtorja/naslova. 

4 LAT CIR 

6 CIR LAT 

81 CIR CIR 

Legenda: 

SIG1 določena vrsta pisave pri izpisu elementov l in i podpolja 996/997d, pri 

izpisu elementa E v podpolju 996/997e in izpisu podpolja 998d  

SIG2  določena vrsta pisave pri izpisu elementov podpolja 996/997d, razen 

elementov l, i in f, elementa E v podpolju 996/997e in podpolja 998d 

 

Indikator 1 se uporablja samo pri vnosu serijskih publikacij. Pri vnosu monografskih publikacij ni 

določen.  

Indikator 2 za polje 998 monografske publikacije ni določen. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996  ⊔1 dlH\f 2\n146177 f100002281 o19981222 va 1m49100366091\q19981222 3EUR 

77,07 2mk  

(Podpolje 996d – Signatura (Postavitev) je sestavljeno iz elementov l, f in n; 

podpolje 9961 –Številka in datum računa pa iz elementov m in q.) 

 
1 Indikatorji, ki so predvideni za polje 998 serijske publikacije. 
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2.  

200 0⊔ aHamlet fViljam Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

996 ⊔4 dlPON\isp\u821A-Š\aŠEKSPIR V.\5Hamlet f000013251 o20060419 va  

(Izpis podpolja 996d: PON sp 821А-Ш ШЕКСПИР В. Хамлет) 

3.  

200 0⊔ aHamlet fViljam Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f f000013251 o20060419 va  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f\da f000013251 o20060419 va  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f\db f000013251 o20060419 va  

(Izpis podpolj 996d: PON sp II 23567/2-2ф а-б) 

4.  

200 1⊔ aNacionalni registar lekova fglavni i odgovorni urednik Ljiljana 

207 ⊔0 a2006– 

530 1⊔ aNacionalni registar lekova 

675 ⊔⊔ a615 s61 b615 c615 

997 07 c1 dlCO\ip\f2\n2771\s2006 f100602457 k2006 o20060206 

997 07 c2 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\da f100602459 k2006 o20060206 

997 07 c3 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\db f100602461 k2006 o20060206 p7  

998 ⊔7 a20060206 b70000 c0 dCO p II 2771 −a,b gc1 k2006- vd eo  

(Izpis podpolja 997d: ЦО п II 2771/2006 а-б 

Izpis podpolja 998d: ЦО п II 2771 а-б )  
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998 a - DATUM POROČANJA 

S podatkom sporočamo ažurnost podatkov o stanju zaloge za potrebe online kataloga. Vnesemo ga v 

polje 998 - Zbirni podatki o stanju zaloge, in sicer samo za serijske publikacije, kjer je vnos datuma 

obvezen. 

Z datumom, ki ga vpišemo v podpolje, nakažemo dan veljavnosti podatkov o stanju zaloge, vnesenih v 

polje 998. Vsako spremembo oziroma ažuriranje podatkov o stanju zaloge v polju 998 zato obvezno 

opremimo z ustreznim datumom takšne spremembe v podpolju 998a.  

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". 

Pri monografskih publikacijah v podpolje 998a ne vnašamo. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19920512 b50001 c0 dII 199178 gc9 k1967- vd 
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998 b - OZNAKA USTANOVE - SIGLA 

Za potrebe online kataloga se uporabljajo podatki o ustanovah, ki se ažurirajo v lokalnih bazah podatkov 

nacionalnih knjižnic in v vzajemni bazi podatkov COBIB znotraj bibliografskega servisa. 

Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za označevanje knjižnice ali sorodne 

organizacije, ki deluje v avtonomnem (nacionalnem) knjižničnem informacijskem sistemu COBISS v 

okviru regionalne mreže COBISS.Net. 

Sigla določa zaokroženo institucionalno (organizacijsko) enoto (knjižnico, INDOK center,...), ki ažurira 

podatke v enotni lokalni bazi podatkov. Če je institucionalna (organizacijska) enota razdeljena na več 

fizičnih lokacij, se za določanje podlokacij in mikrolokacij uporablja podatek l - oznaka podlokacije v 

signaturi v okviru podpolja 99Xd – Signatura (Postavitev). 

Sigla je identifikacijska oznaka, sestavljena iz petih numeričnih znakov, pri čemer predstavlja prva cifra 

numerično oznako države v bibliografskem sistemu COBISS.Net. 

Poleg številčne oznake ustanove – sigle so v bazi podatkov COLIB še naslednji podatki o knjižnicah, ki 

sodelujejo v sistemu COBISS: 

 popoln naziv institucije/knjižnice v jeziku ustanove in angleškem jeziku, 

 naslov,  

 akronim v sistemu COBISS, 

 vrsta in status knjižnice, 

 oddelki (naziv oddelka, telefon, faks, e-pošta), 

 delovni čas, 

 članstvo v sistemu COBISS, 

 URL domače strani, 

 davčna številka,  

 kontaktna oseba za COBISS, druge odgovorne osebe. 
 

Če se poroča tudi o stanju zaloge drugih ustanov, se v nadaljnja, ponovljiva polja 998 v podpolje 

998b vnese sigla te ustanove.  
  

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19910215 b50001 c0 gc2 k1980- 
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2.  

998  ⊔1 a19910205 b50053 c0 gc1 k1982- 

3.  

Država / republika / 

pokrajina 

 Sigla 

   

Bosna in Hercegovina  Nacionalna i univerzitetska biblioteka 

Bosne i Hercegovine 

10000 

Črna gora  Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe 

Crnojević" 

20001 

Hrvaška  Institut informacijskih znanosti Sveučilišta 

u Zagrebu 

31339 

Makedonija  Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. 

Kliment Ohridski" 

40001 

Slovenija 

 

Bolgarija 

 Narodna in univerzitetna knjižnica 

 

Nacionalna biblioteka "Sv. sv. Kiril i   

Metodiî" 

50001 

 

60000 

Srbija  Narodna biblioteka Srbije 70000 

Vojvodina  Biblioteka Matice srpske 80017 

Kosovo 

 

Albanija 

 Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e 

Kosovës 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë 

90059 

 

92001 
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996/997 c – OZNAKA PRIMERKA/ENOTE KOMPLETA 

V podpolje 996/997c vnesemo oznako primerka. Kadar imamo več kot en izvod serijske publikacije, 

moramo oznako primerka obvezno vpisati (gl. primer 1).  

Če je enota monografske publikacije enota kompleta, se programsko vpiše oznaka enote kompleta, 

oznaka primerka, ki smo jo vnesli ročno, pa se zbriše in je ni možno spreminjati.  

V polju 996 za enoto kompleta sestavljajo podpolje 996c elementi, ki vsebujejo oznako enote kompleta 

(gl. primer 2).  

 

 

Elementi & dolžina 

Za enoto kompleta sestavljajo podpolje 996c štirje elementi. Vrednost prvih treh je določena programsko 

na osnovi podatkov o kompletu, pri tem je tretji element iz dveh delov. Četrti element je pri monografskih 

publikacijah prazen. 

 

PODPOLJE/ELEMENT/DEL ELEMENTA 

c element del elementa Oznaka primerka/enote kompleta 

 1  inventarna številka vodilne enote 

 

2  

zaporedna številka kompleta v bibliografskem 

zapisu vodilne enote 

 3 1. del zaporedna številka enote kompleta 

  2. del število vseh enot v kompletu 

 4  oznaka primerka 

 

Pred in za vsakim elementom je znak "#". Če je element sestavljen iz dveh delov, je med številkama znak 

"/".  

Ker se vrednosti določijo programsko na osnovi podatkov o kompletu, ni omejitve glede dolžine 

posameznega elementa.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  01 c1 dlP\n28752\s1992/1 f100021903 jLet.\4 k1992 mno.\1-3  

997  01 c2 dlP\n28752\s1992/2 f100021904 jLet.\4 k1992 mno.\1-3 

(Prejemamo po dva izvoda.) 

2.  

001 ⊔⊔ an bm cm d0 

215 ⊔⊔ a1 disketa(PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 zv. (83; 226 str.) dv škatli, 5 x 25 x 

33 cm 

996 ⊔2 c#019940271#1#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f 019940271 goar va 

996 ⊔2 c#019940271#1#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940272 goar va 

996 ⊔2 c#019940271#1#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940273 golf va 

996 ⊔2 c#019940271#1#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940274 gogcc 
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va 

996 ⊔2 c#019940275#2#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940275 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940276 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940277 golf va 

996 ⊔2 c#019940275#2#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940278 gogcc 

va  

(Knjižnica razpolaga z dvema kompletoma, ki vsebujeta dve knjigi, disketo in 

videokaseto. Prva knjiga je vodilna enota kompleta.) 
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998 c – ŠTEVILO PRIMERKOV  

Podatek o številu primerkov ima informativen pomen in se vnaša za potrebe COBISS+ in koordinacije 

nabave v polje 998.  

Podpolje 998c za monografske publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju, podpolje 998c za serijske 

publikacije pa na vzajemnem in lokalnem nivoju.  

Novo podpolje 998c se tvori vedno, kadar za zapis, ki je v COBIB-u, v lokalni bazi obstaja vsaj eno polje 

996/997, ki ga lahko štejemo v stanje zaloge. 

V stanje zaloge ne štejemo polj 996/997, ki:  

• imajo v podpolju 996/997q vpisan status "9" – odpisano  

• imajo v podpolju 996/997d v elementu l vpisano oznako podlokacije za učbeniški sklad 

• nimajo podatka niti o inventarni številki v podpolju 996/997f niti podatka o signaturi (postavitvi) v 

podpolju 996/997d in hkrati nimajo izpolnjenega podpolja 996/997q ali podpolja 996/997p. 
 

Novo podpolje 998c se tvori tudi za zapis za serijsko publikacijo, za katero ne obstaja nobeno polje 997 in 

je dovoljen ročni vnos podatkov v stanju zaloge. 

Podpolje 998c sestavlja 9 elementov, katerih vrednosti se določijo programsko (razen elementa 7) na 

osnovi podatkov o posameznih izvodih monografskih publikacij v poljih 996 in posameznih letnikih 

serijskih publikacij v poljih 997. 

Knjižnica ročno ureja podatke v podpolju 998c le v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v 

COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem 

drugem sistemu, izven COBISS-a; ali kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru 

COBIB-a. V teh primerih v podpolje 998c, v element 7, ročno vpiše dve števili, ki ju loči z vejico – 

število izvodov za izposojo na dom in število izvodov za izposojo v čitalnico.  

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje 998c sestavlja 9 elementov, 1. 2. in 7. element so sestavljeni iz dveh delov. 

PODPOLJE/ELEMENT/DEL ELEMENTA 

c element del elementa Število primerkov  

 1 1. del za izposojo – na dom 

  2. del za izposojo – v čitalnico 

 2 1. del pogojno za izposoj  

  2. del pogojno za izposojo – v čitalnico 

 3  v pripravi 

 4  ni za izposojo 

 5  naročeno 

 6  za zameno ali deziderat 

 7 1. del za izposojo – na dom 

  2. del za izposojo – v čitalnico 

 8  samo za ogled v čitalnici 

 9  info v knjižnici ali na spletu ali še v tisku 

 

V segmentu COBISS3/Zaloga so med atributi razreda Polje 998 in razreda Gradivo elementi prikazani v 

naslednji strukturi: 0/0,0/0,0,0,0,+0-0,0/0,0,0. Elementi so ločeni z vejico in pomenijo število izvodov 
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monografskih publikacij ali število letnikov serijskih publikacij (izjema je element 7, kjer števili 

predstavljata število izvodov serijske publikacije), ki jih ima knjižnica na zalogi in jih namenja za 

brezpogojno ali pogojno izposojo ali pa je zanje izposojo onemogočila. Če je element sestavljen iz dveh 

delov, je med številkama znak "/".  

Ker se vrednosti določijo programsko na osnovi podatkov v poljih 996/997, ni omejitve glede dolžine 

posameznega elementa.  

Pogoji in algoritem za vpis vrednosti elementov so prikazani v tabeli Način ažuriranja podpolja 998c in 

izpis podatkov o dostopnosti zaloge (Tabela 998 c-1). Program z algoritmom za vpis vrednosti elementov 

podpolja 998c vedno ugotavlja, kateri pogoj neko polje 996/997 izpolnjuje. Posamezni pogoj vedno 

sestavlja 8 kriterijev preverjanja, in sicer: 

• obstoj inventarne številke v podpolju 996/997f 

• obstoj podatka o signaturi (postavitvi) v podpolju 996/997d 

• vpisan status v podpolje 996/997q 

• vpisana stopnja dostopnosti v podpolje 996/997p 

• vpisana vrednost parametra (y) za način izposoje na dom v tabeli pq  

• vpisana vrednost parametra (z) za način izposoje v čitalnico v tabeli pq  

• določena vrednost časovnih parametrov izposoje  

• vsebina v podpolju 996/997u  
 

Če je v tabeli pri nekem kriteriju vpisano "karkoli", je vsebina lahko poljubna, tudi prazno. Vrstni red 

ugotavljanja pogojev je tak, da se najprej preverijo pogoji, zapisani v prvi vrstici tabele, če ti niso 

izpolnjeni, se preverijo pogoji v drugi vrstici itd. do 16. vrstice pogojev. 

Če je knjižnica organizirana po oddelkih, veljajo pogoji in algoritem za vpis vrednosti elementov 

podpolja 998c na vzajemnem nivoju le za izvode, ki imajo v podpolju 996/997d v element l vpisano 

oznako podlokacije s pripadajočo oznako oddelka po lokalnem šifrantu Oznaka podlokacije v signaturi. 

Programsko se spremenijo vrednosti v ustreznih elementih v podpolju 998c takrat, ko: 

• knjižnica doda novo polje 996 ali 997 ali ga izbriše 

• knjižnica doda ali izbriše inventarno številko v podpolju 996/997f  

• knjižnica doda ali izbriše signaturo (postavitev) v 996/997d  

• knjižnica spremeni stopnjo dostopnosti v podpolju 996/997p  

• knjižnica spremeni status v podpolju 996/997q 
 

• IZUM na zahtevo knjižnice v tabeli pq spremeni način izposoje (y – za izposojo na dom ali z – za 

izposojo v čitalnico) za neko kombinacijo vrednosti v podpolju 996/997p in v podpolju 996/997q 

(načini so lahko: "0" – brezpogojna izposoja, "1" – pogojna izposoja, "2" – izposoja ni mogoča, "3" – 

izposoja na knjigomatu ni mogoča) 

• IZUM na zahtevo knjižnice za posamezne vrste gradiva v časovne parametre izposoje vpiše vrednost 

"0" ali "x" (s čimer se izposoja neke vrste gradiva onemogoči, ne glede na vrednosti v podpolju 

996/997p (razen p = 4) in vrednosti v podpolju 996/997q) ali vrednost "0" ali" x" izbriše. 

• knjižnica v podpolje 996/997u (omejitev dostopnosti) vpiše vrednost "0" (s čimer se izposoja 

določenega izvoda onemogoči, ne glede na vrednosti v podpoljih 996/997p in 996/997q) ali vrednost 

"0" izbriše. 
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V COBISS+ se v seznamu pri "Zaloga po knjižnicah" izpišejo vse tiste knjižnice, pri katerih na 

vzajemnem nivoju obstaja podpolje 998c.  

Podatki o dostopnosti zaloge po knjižnicah se pri iskanju po COBIB-u v seznamu rezultatov prikazujejo v 

stolpcu Dostopnost zaloge, pri izbranem zapisu pa v stolpcih Namenjeno izposoji in Preostala zaloga. 

Komentar v zvezi z dostopnostjo zaloge se izpiše glede na to, kateri element v podpolju 998c ima vpisano 

vrednost večjo od "0". Pri izpisu komentarjev v seznamu rezultatov iskanja velja vrstni red glede na 

naraščajočo številko elementa. Najprej se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 1. elementa (za 

izposojo – na dom), če je ta "0", se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 2. elementa (za izposojo – v 

čitalnico) itd. V stolpcih Namenjeno izposoji in Preostala zaloga se poleg komentarja izpiše še število 

izvodov monografskih publikacij in okrajšava izv. ali število letnikov serijskih publikacij in okrajšava 

letn. Za knjižnico, za katero se pri iskanju po COBIB-u prikazujejo podatki o dostopnosti zaloge na 

osnovi ročnega vnosa v element 7, se poleg števila izvodov serijskih publikacij izpiše okrajšava izv. 

Pri iskanju v lokalni bazi knjižnice se podatki o statusih posameznih izvodov izpisujejo na osnovi stanja v 

segmentih COBISS2/Izposoja in COBISS3/Izposoja. V seznamu rezultatov se prikazujejo v stolpcu Status 

v izposoji, pri izbranem zapisu pa v stolpcu Status izvoda. Prikazujejo se enaki komentarji kot pri iskanju 

po vzajemni bazi.  

Povezave med izpisi podatkov o dostopnosti zaloge pri rezultatih iskanja na vzajemnem nivoju v stolpcu 

Dostopnost zaloge in statusi v izposoji na lokalnem nivoju v stolpcih Status v izposoji in Status izvoda so 

prikazane v tabeli Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje (Tabela 998 c-2). 
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Tabela 998 c-1: Način ažuriranja podpolja 998c in izpis podatkov o dostopnosti zaloge 
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Tabela 998 c-2: Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje 
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99X d – SIGNATURA (POSTAVITEV) 

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov, ki natančno opisujejo postavitev gradiva v knjižnici. V 

knjižničarstvu je uveljavljen izraz signatura, ki pa smo ga v COBISS-u zaradi lažjega razumevanja 

uporabnikov COBISS+ razširili v signatura (postavitev). 

Pravilen vnos posameznih elementov signature je izredno pomemben, ker zaporedje vnesenih in izpisanih 

elementov natančno in enolično označuje postavitev gradiva v knjižnici. Od pravilnega vnosa elementov 

je odvisna implementacija vseh izpisov, pri katerih se ti podatki pojavljajo (kataložni listki, nalepke, 

inventarne knjige ...). Izpis elementov v COBISS+ pa omogoča uporabnikom navigacijo pri iskanju 

gradiva v knjižnici. 

Prav tako je zelo pomemben pravilen vnos 2.indikatorja – indikator postavitve pri poljih 996 oz. 997, ki 

omogoča pravilen izpis elementov v COBISS+.  

Način vnosa elementov signature se definira z Zapisnikom o zalogi na skupnem sestanku odgovorne 

osebe knjižnice in predstavnika knjižničnega informacijskega servisa IZUM. Knjižnica pisno potrdi 

zapisnik sestanka; na osnovi zapisnika se nastavijo lokalni parametri (šifrant lokacij, internih oznak, 

števci ...) ter parametri za potrebe segmenta COBISS/Izpisi (nalepke, inventarne knjige, statistične 

preglednice …) in COBISS+ (izpis lokacije/podlokacije, stopnje dostopnosti …).  

Ker je način vnosa posameznih elementov signature bistvenega pomena za konsistentno delovanje 

posameznih segmentov programske opreme COBISS, je treba tudi vsako kasnejšo spremembo javiti v 

pisni obliki. 

Podpolje lahko vsebuje skupaj največ 79 znakov. Dolžina elementov je določena z nastavitvijo v 

inicializacijski datoteki knjižnice. 

 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT 

d  Signatura (Postavitev) 

 l Oznaka podlokacije v signaturi 

 i Interna oznaka 

 f Format 

 n Tekoča številka 

 s Številčenje v signaturi 

 u UDK prosti pristop 

 a ABC in druge oznake – 1. del 

 5 ABC in druge oznake – 2. del 

 x Številčenje v signaturi – oznaka dela 

 d Dvojnica 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\l – oznaka podlokacije v signaturi 

Element l – oznaka podlokacije v signaturi opredeljuje fizično lokacijo znotraj knjižnice (sigle) 
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ali ustanove. Podatek o podlokaciji se preverja po lokalnem šifrantu. 

V knjižnicah, kjer imajo evidenco izposoje ločeno po organizacijskih enotah (oddelkih, 

podružnicah), moramo podatek o oznaki podlokacije obvezno vpisati v element l. 

Ker lahko pripada eni organizacijski enoti ena ali več različnih oznak podlokacij, moramo za 

potrebe segmenta COBISS/Izposoja povezavo med oznakami podlokacij in številčnimi kodami 

organizacijskih enot podati v šifrantu – številko organizacijske enote vpišemo za znakom "#". 

Primer iz šifranta v SIK Maribor: 

NV Knjižnica Nova vas#06 

NVI Knjižnica Nova vas – inf. sl.#06 

NVČ Knjižnica Nova vas – čitalnica#06 

TE Knjižnica Tezno#17 

(V organizacijski enoti s številko 06 ima gradivo v signaturi pod 

oznako lokacije lahko zapisane kratice NV, NVI ali NVČ; v 

organizacijski enoti 17 pa ima gradivo lahko samo eno oznako – 

TE). 

 

 

\i – interna oznaka 

Element i - interna oznaka opredeljuje fizično lokacijo oz. mikrolokacijo gradiva znotraj 

podlokacije (element l). Podatek je pomemben pri velikih knjižnicah in knjižnicah, ki imajo 

veliko enot. Podatek o interni oznaki se programsko preverja po lokalnem šifrantu. 

 

 

\f – format 

Za element f - format se uporabljajo lokalni šifranti. Pri vnosu se uporabljajo arabske številke, 

na izpisu pa se običajno spremenijo v rimske. 

 

Primer lokalnega šifranta:: 

1 18,5 cm do 25 cm 

2 25 cm do 35 cm 

3 35 cm do 45 cm 

4 45 cm in večji 

5 neknjižno gradivo – različni formati 

 

 

\n – tekoča številka 

Tekoče številke se vnašajo v numerični obliki brez vodečih ničel. 

Če obstaja v signaturi element n - tekoča številka, se celo podpolje signatura (postavitev) (vsi 

elementi l, f, n, ... i, u, a, 5) preverja po kriteriju enoličnosti. To pomeni, da mora imeti vsak 

zvezek monografske publikacije, enota serijske publikacije in drugega gradiva svojo lastno 

signaturo. 
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\s – številčenje v signaturi 

\x – številčenje v signaturi – oznaka dela 

Način vnosa številčenja v signaturi, elementa s in x za monografske publikacije v več delih, je 

odvisen od tega, ali se kreira en ali več bibliografskih zapisov (glej COMARC/B, Opis 

monografij v več delih), in od načina postavitve (tekoča številka ali prosti pristop) (gl. primere 

1, 2, 3, 4, 5 in 6).  

Pri vnosu signature serijskih publikacij lahko dosežemo enoličnost signature z vnosom leta v 

element s - številčenje v signaturi (npr. za serijske publikacije to pomeni leto, v katerem so 

izšle). 

Dosleden vnos elementov signature s in x je, razen za doseganje enoličnosti signature, 

pomemben tudi zaradi možnosti izpisa kataložnih listkov. V primerih 7 in 0 so prikazani trije 

načini izpisa elementov signature na kataložnem listku. 

 

 

\u – UDK prosti pristop 

Element vsebuje UDK prostega pristopa, ki se ujema s postavitvijo gradiva v knjižnici, ali 

oznako namena (C, P, M, L). Podatek se programsko preveri po lokalnem šifrantu. 

 

 

\a – ABC in druge oznake – 1.del 

\5 – ABC in druge oznake – 2.del 

Element a običajno vsebuje celo značnico ali njen del (priimek in ime avtorja) (gl. primer 9). 

Če ima publikacija več avtorjev ali je anonimna, je element 5 prazen, sicer pa vsebuje cel 

naslov ali njegov del (običajno prva beseda naslova) (gl. primer 10). 

Zaradi izpisa teh podatkov na nalepko je treba dolžino vsebine prilagoditi širini nalepke. 

Običajno se element 5 izpiše pod elementom a (lahko pa tudi v isti vrsti). 

 

 

\d – dvojnica 

Pri publikacijah v več izvodih dosežemo enoličnost signature z vnosom elementa d - dvojnica v 

abecedni ali številčni obliki (arabske številke). 

 

 

Signatura v polju 998 

Če je pri serijskih publikacijah signatura za vse letnike enaka, jo lahko vnesemo samo v polje 

998. Vnos v podpolje 998d je možen samo v strnjeni obliki, brez razbijanja na posamezne 

elemente (l, f, n, s, x, d, i, u, a, 5). Podpolje je indeksirano skupaj z drugimi signaturami (iz 

996/997d), zato ga lahko poiščemo s predpono "SG=c" (npr. SG=cII 245). Če se signatura po 

posameznih letnikih razlikuje ali če želimo iskanje ali izpis signature po elementih, jo moramo 

vnesti v polje 997. 
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PRIMERI  

1. A. Kreira se en bibliografski opis - vnos za postavitev po tekočih številkah: 

200  0⊔ aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor] 

215  ⊔⊔ A2 zv. (337; 338 str.) d21 cm 

675  ⊔⊔ A820(73)-3 

700  ⊔1 aLudlum bRobert 4070 

996  ⊔1 dlA\f1\n129340\x1 f019904906 va 

996  ⊔1 dlA\f1\n129340\x2 f019904907 va 

(Izpolnjujemo elemente: l – oznaka podlokacije v signaturi, f – format, n – tekoča 

številka, x – številčenje v signaturi – oznaka dela.) 

2. A. Kreira se en bibliografski opis - vnos za postavitev po področjih: 

200  0⊔ aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor] 

215  ⊔⊔ a2 zv. (337; 338 str.) d21 cm 

675  ⊔⊔ a820(73)-3 

700  ⊔1 aLudlum bRobert 4070 

996  ⊔2 dlA\u82\aLUDLUM Robert\5Kdo\x1 f019904906 va 

996  ⊔2 dlA\u82\aLUDLUM Robert\5Kdo\x2 f019904907 va 

(Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, u - UDK prosti pristop, 

a - ABC in druge oznake - 1.del, 5 - ABC in druge oznake – 2.del, x - številčenje v 

signaturi – oznaka dela.) 

3. B. Kreira se več bibliografskih zapisov - vnos za postavitev po tekočih številkah: 

200  0⊔ aBeli menihi h ≠ Knj. ≠ 1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII. 

stoletja fIvan Zorec 

675  ⊔⊔ a886.3-3 

700  ⊔1 aZorec bIvan 4070 

996  ⊔1 dlČ\f1\n391969\s1 f019912979 vd 

(Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, f - format, n - tekoča 

številka, s - številčenje v signaturi.) 

4. B. Kreira se več bibliografskih zapisov - vnos za postavitev po področjih: 

200  0⊔ aBeli menihi h≠ Knj. ≠ 1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII. 

stoletja fIvan Zorec 

675  ⊔⊔ a886.3-3 

700  ⊔1 aZorec bIvan 4070 

996  ⊔2 dlČ\u886\aZOREC Ivan\5Beli 1 f019912979 vd 

(Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, u - UDK prosti pristop, 

a - ABC in druge oznake - 1.del, 5 - ABC in druge oznake – 2.del.) 

5. C. Kombinacija A in B primerov - vnos za postavitev po tekočih številkah: 

200  0⊔ aWerke, Artikel, Entfwürfe h≠ Bd. ≠ 1 iWerke, Artikel, literarische Versuche bis 

März 1843 fKarl Marx, Friderich Engels gherausgegeben vom Institut für 

Marxismus-Leninismus beim ZK der KpdSU und vom Institut für Marxismus-

Leninismus beim ZK der SED 

215  ⊔⊔ A2 zv. (88; 1337 str.) d25 cm 

225  2⊔ aGesamtausgabe fKarl Marx, Friedrich Engels v≠ Abt. ≠ 1 

327  10 0Vsebina: a≠ Teil ≠ 1: Text a≠ Teil ≠ 2: Apparat 

675  ⊔⊔ A141.82 

700  ⊔1 aMarx bKarl 4070 

996  ⊔1 dlŠ\f 2\n4567\s1/1\x1 f000009947 va 
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996  ⊔1 dlŠ\f 2\n4567\s1/1\x2 f000009948 va 

(Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, f - format, n - tekoča 

številka, s - številčenje v signaturi, x - številčenje v signaturi - oznaka dela.) 

6. C. Kombinacija A in B primerov - vnos za postavitev po področjih: 

200  0⊔ aWerke, Artikel, Entfwürfe h≠ Bd. ≠ 1 iWerke, Artikel, literarische Versuche bis 

März 1843 fKarl Marx, Friderich Engels gherausgegeben vom Institut für 

Marxismus-Leninismus beim ZK der KpdSU und vom Institut für Marxismus-

Leninismus beim ZK der SED 

215  ⊔⊔ a2 zv. (88; 1337 str.) d25 cm 

225  2⊔ aGesamtausgabe fKarl Marx, Friedrich Engels v≠ Abt. ≠ 1 

327  10 0Vsebina: a≠ Teil ≠ 1: Text a≠ Teil ≠ 2: Apparat 

675  ⊔⊔ a141.82 

700  ⊔1 aMarx bKarl 4070 

996  ⊔2 dlŠ\u141\aMARX Karl\5Werke 1/1\x1 f000009947 va 

996  ⊔2 dlŠ\u141\aMARX Karl\5Werke 1/1\x2 f000009948 va 

(Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, u - UDK prosti pristop, 

a - ABC in druge oznake - 1.del, 5 - ABC in druge oznake – 2.del, x - številčenje v 

signaturi - oznaka dela.) 

7. Načini izpisa elementov signature na kataložnem listku - 1. način: 

l i f n /s d 

Bibliografski opis 

l i $f /x 
 

A I 129340  

LUDLUM, Robert  

        Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar 

Pahor]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : 

Pomurski tisk). – 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti) 

Prevod dela: The Bourne identity 

ISBN 86-7195-026-3 

820(73)-312.4 

 

A 019904906/1, A 019904907/2 
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8. Načini izpisa elementov signature na kataložnem listku - 2. način: 

l i u a 5 

                                Bibliografski opis 

l i $f /x 

A 82 LUDLUM Robert Kdo  

LUDLUM, Robert  

        Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar 

Pahor]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : 

Pomurski tisk). - 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti) 

Prevod dela: The Bourne identity 

ISBN 86-7195-026-3 

820(73)-312.4 

 

A 019904906/1, A 019904907/2 

9. Vnos ABC in drugih oznak: 

200  0⊔ aGothic & renaissance bookbindings eexemplified and illustrated from the 

author's collection f E. Ph. Goldschmidt 

675  ⊔⊔ a686.11(091)"14/15" s6 

700  ⊔1 aGoldschmidt bErnst Philip 4070 

996  ⊔2 dlK\u686\aGOLDSCHMIDT Ernst\5Gothic\x1 f197200177 va 

996  ⊔2 dlK\u686\aGOLDSCHMIDT Ernst\5Gothic\x2 f197200177 va 

10. Vnos ABC in drugih oznak: 

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] 

675  ⊔⊔ a908(497.12)(031) s9 

996  ⊔2 dlČ\u908\aENCIKLOPEDIJA\x1 f098705271 va 

996  ⊔2 dlČ\u908\aENCIKLOPEDIJA\x2 f098805869 va 
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998 e – INDIKATOR NABAVE 

V podpolje 998e se vpisuje indikator nabave za trenutno naročene serijske publikacije, za serijske 

publikacije, ki jih želimo naročiti v prihodnje (deziderati), ter za ogledne izvode serijskih publikacij.  

Podatek se vnese v kodirani obliki iz enotnega šifranta: 

<LLLL> serijska publikacija je deziderat za leto <LLLL> 

o trenutno naročena serijska publikacija 

sc ogledna serijska publikacija 
 

Koda "o" se vpisuje programsko na osnovi podatkov o letnicah v podpolju 998k. Program za vsako polje 

998 preveri, če je v zadnjem podpolju 998k zadnji znak "-". V tem primeru v tisto polje 998 doda 

podpolje 998e z vsebino "o". Če je takrat v podpolju že vpisana druga koda, program javi napako. Ročni 

vnos ali brisanje kode "o" ni smiselno. 

Pri dezideratih moramo kodo letnice vnesti ročno. Čim je serijska publikacija, ki je označena kot 

deziderat, naročena, moramo vnesti v podpolje 998k letnico in znak "-". To pomeni, da je publikacija 

naročena. V podpolju 998e se bo koda ažurirala programsko. Pri nerealiziranih predlogih naročil 

(deziderati za pretekla leta) moramo pri prenosu predloga za naročilo v naslednje leto kodo (letnico) 

spremeniti. 

Podpolje je namenjeno predvsem za potrebe iskanja in se skupaj s podpoljem 001a indeksira v dodatni 

indeks "RS=" (status zapisa). V ustanovah, ki poročajo za druge ustanove, se lahko dodatni indeks "RS=" 

pri iskanju kombinira s siglo ("SI="), saj je podpolje 998e za eno besedo "oddaljeno" od podpolja 998b. 

Podpolji 998e in 998b sta iskalni samo v lokalni bazi! 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

  Select RS=o 

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Podatek o sigli pri iskanju ni 

pomemben v tistih lokalnih bazah, kjer ne poročajo za druge ustanove. 

2.  

  Select SI=50003 (W) RS=o 

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij v CMK. Ukaz je smiseln samo v 

lokalni bazi CMK. 

3.  

  Select SI=50121 (W) RS=95 

Iskanje nerealiziranih predlogov naročil (dezideratov) za leto 1995 v ustanovi s 

siglo 50212. Ukaz je smiseln samo v NUK-ovi lokalni bazi, kjer poročajo za to 

institucijo. 
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996/997 f – ŠTEVILČNA OZNAKA PUBLIKACIJE -  

INVENTARNA ŠTEVILKA 

Vnos podatka je obvezen, če želi knjižnica pripravljati in izpisovati inventarne knjige, sezname odpisov 

in avtomatizirati funkcijo izposoje. Podatek se lahko vnese ročno ali pa se določi programsko. 

Priporočljiva dolžina podpolja je 9 znakov. Največja dolžina podpolja je 15 znakov. Pri vnosu in pri 

spremembi se preveri enoličnost vnosa. Obstaja več načinov zapisovanja inventarne številke. 

Najpogosteje uporabljene oblike beleženja: 

 Prva oblika je vnos tekočih številk (ne glede na vrsto gradiva, leto, nabavo) v fiksnem formatu. Ta 

oblika je za postopek avtomatizacije najustreznejša (uporaba črtne kode).  

 Druga oblika je vnos številk v strukturi (gl. primer 1): 

ŠT.MEST STRUKTURA 

1 številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, …) 

8 tekoča številka v okviru inventarne knjige 
 

 Tretja oblika je vnos številk v strukturi (gl. primer 2): 

ŠT.MEST STRUKTURA 

1 številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, …) 

4 leto inventarizacije 

6 tekoča številka v okviru inventarne knjige 
 

Pri serijskih publikacijah se za vsako različno inventarno številko vnese po eno polje 997. 

Inventarno številko lahko določimo programsko z nastavitvijo števca. Števec se avtomatsko poveča za 

ena. Pri tem je treba paziti, saj ostane vsaka izbrisana inventarna številka neporabljena. Ponovno je ni 

mogoče dodeliti programsko, temveč le ročno. Seznam nezasedenih inventarnih številk lahko pripravimo 

v segmentu COBISS3/Zaloga.  

V izjemnih primerih, npr. če ima ustanova nad deset različnih inventarnih knjig, lahko številko inventarne 

knjige označujeta prvi dve mesti inventarne številke. 

Prav tako je le v izjemnih primerih dovoljen vnos variabilnega dela inventarne številke knjižnicam, ki so 

že v preteklosti vnašale inventarne številke na ta način (npr. retrospektivna obdelava serijskih publikacij). 

V takem primeru ima inventarna številka, ki je fiksna, dodatek ali sufiks, ki je variabilen (gl. primer 3). 

Odsvetuje se, da bi knjižnice to možnost uvedle na novo. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI 

1.  

  f100012567 

(Cifra 1 na prvem mestu v podpolju 996f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za 

monografske publikacije ali morda inventarno knjigo za samostojno 

lokacijo/enoto 1; tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige je 

12567.) 

2.  

  f21989000123 

(Cifra 2 na prvem mestu v podpolju 997f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za 

serijske publikacije; naslednja štiri mesta označujejo leto inventarizacije 1989, 

sledi tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige, ki je 123.) 

3.  

996  ⊔1 dlS\f1\n7862 f200000625 

996  ⊔1 dlS\f1\n7862\da f200000625.1 

996  ⊔1 dlS\f1\n7862\db f200000625.2 

(Primer vnesene inventarne številke z variabilnim delom, kadar ima več enot isto 

inventarno številko (npr. raritete).)  
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99X g – SPLOŠNI PODATKI O ZALOGI 

Podatki imajo informativni pomen predvsem pri serijskih publikacijah za poročanje za vzajemni nivo. V 

polju 998 beležimo oznako popolnosti in oznako rednosti dotoka ter oznako hranjenja; podatki se 

nanašajo na vse primerke (izvode), za katere poročamo o stanju zaloge (številčenje, časovno štetje). 

V podpolju 996/997g beležimo predvsem oznako tipa enote in oznako fizične oblike. Pri integrirnih virih 

in nekaterih monografskih publikacijah v več delih beležimo oznako integrirnega vira.  

Največja dolžina podpolja je 21 znakov. 

Splošne podatke o stanju zaloge, prevzete iz predloga standarda ISO/TC46/SC9-N34, sestavlja prvih pet 

elementov. Šesti element je dodan za beleženje oznake integrirnega vira. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

g  Splošni podatki o zalogi  

 t Oznaka tipa enote 2 

 o Oznaka fizične oblike 4 

 c Oznaka popolnosti 1 

 p Oznaka rednosti dotoka 1 

 r Oznaka hranjenja 1 

 I Oznaka integrirnega vira 1 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\t – oznaka tipa enote 

Podatek označuje sestavni del enote, ki ji pripadajo splošni podatki o zalogi in/ali podatki o 

obsegu zaloge: 

a primarna bibliografska enota 

d sekundarna bibliografska enota: kazalo 

e sekundarna bibliografska enota: spremno gradivo 

s sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka 

ra primarna bibliografska enota – reprodukcija 

rd sekundarna bibliografska enota: kazalo – reprodukcija 

re sekundarna bibliografska enota: spremno gradivo – reprodukcija 

rs sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka – reprodukcija 
 

Šifre "d", "e" in "s" vnesemo, če navajamo podatke o stanju zaloge za sekundarno bibliografsko 

enoto (prilogo, posebno številko (tematska številka, npr. specialna, novoletna), spremno 

gradivo (npr. priročnik za uporabo CD ROM-a), kazalo). Poleg oznake, da gre za sekundarno 

bibliografsko enoto, vnesemo v podpolje 997h njen naslov, v podpolje 997m pa njeno 

številčenje (gl. primer 1). Šifre "ra", "rs", "rd" in "re" vnašamo za podatke o stanju zaloge za 

tiste enote iste izdaje na drugem mediju, ki so reprodukcija (gl. primera 2 in 3). 

Če imamo le primarno bibliografsko enoto, podatka o oznaki tipa enote ni potrebno vnašati. 
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\o – oznaka fizične oblike 

Podatek označuje fizično obliko enote, ki ji pripadajo splošni podatki o zalogi in/ali podatki o 

stanju zaloge. Kode so prevzete iz bloka 1XX, in sicer iz vseh tistih polj, ki se nanašajo na 

fizično obliko gradiva. 

Oznako fizične oblike praviloma vnesemo na nivoju bibliografskega opisa. V polje 996/997 jo 

vnesemo samo v primerih, ko je v enem zapisu skupaj obdelanih več različnih fizičnih oblik 

gradiva (multimedijsko gradivo, kompleti, gradiva ali priloge na drugem mediju ipd.). Podatki 

so namenjeni za postopke, ki so vezani na različne časovne parametre za različne fizične oblike 

v segmentih COBISS/Izposoja in COBISS/Izpisi. 

Oznako fizične oblike moramo obvezno vnesti pri kompletih. Vrsta gradiva pri vodilni enoti 

določa vrsto gradiva kompleta. Če je v polju 996 za vodilno enoto kompleta vpisana oznaka 

fizične oblike, le-ta velja za celoten komplet, sicer velja oznaka za vrsto gradiva, ki je določena 

na nivoju bibliografskega opisa. Oznako posamezne enote kompleta vnesemo v element x 

podpolja 99Xd, v podpolje 996/997c pa se vpiše podatek v strukturirani obliki (gl. primere 4, 5 

in 6).  

• Tekstovno gradivo 

ad povečani tisk 

ae format časnika 

af Braillova ali Moonova pisava 

aj minitisk 

ar običajni tisk 

b rokopis 
 

• Projekcijsko gradivo, videoposnetki in film 

gaa filmski zvitek (kolut) 

gab filmska kaseta (brezkončni trak) 

gac filmska kaseta 

gad druga oblika filma 

  

gbg diafilm v kaseti (brezkončni trak) 

gbh odrezek filma (sličica) 

gbi druga oblika diafilma 

gbj diafilm v zvitku 

gbk diapozitiv, komplet diapozitivov, stereograf 

gbl prosojnica 

  

gca videokaseta (brezkončni trak) 

gcb videoplošča 

gcc videokaseta 

gcd videotrak v zvitku (kolut) 

gce elektronski videoposnetek (EVR) 

  

gcbk video DVD 

  

gcbl Blu-ray 
 

• Slikovno gradivo 

ka kolaž 

kb risba 

kc slika 
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kd fotomehanska reprodukcija 

ke fotonegativ 

kf fotoodtis 

kh podoba 

ki grafični odtis  

kk tehnična risba 

  

kaa arhitekturna risba 

kab platnice, ovitek 

kac nalepka 

kad plakat 

kae razglednica 

kaf voščilnica 

kag tabela (diagram) 

kah igralne karte 

kai učni list 

kaj efemerno slikovno gradivo 
 

• Tridimenzionalni umetni izdelki in realni predmeti 

raa učilo  

rab laboratorijske in konstrukcijske garniture  

rac vzorci, primerki (biološki itd.) 

rad živalstvo 

rae rastlinstvo 

raf minerali 

rag mikroskopski preparati 

rah sestavljanke (igrače) 

rai orodje in oprema 

raj orožje 

rak embalaža  

ral pohištvo 

ram prevozna sredstva 

ran tekstilni izdelki 

rao oblačila 

rap družabne in športne igre 

raq igrače 

rar punčke 

ras modeli 

rat modeli za sestavljanje 

  

rba diorame 

rbb replike (kopije/reprodukcije umetniških del) 

rbc skulpture (kipi) 

rbd okrasni predmeti 

rbe industrijski izdelki 

rbf stroji 

rbg kovanci 

rbh medalje 

rbi nakit 

rbj artefakti 
 

• Kartografsko gradivo 

ea atlas 
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eb diagram 

ec globus 

ed zemljevid 

ee model 

ef profil 

eg daljinski posnetek 

eh del kartografske enote 

ei pogled s ptičje perspektive 

ej načrt 

  

f kartografsko gradiv, rokopis 
 

• Muzikalije 

c muzikalije, tiskane 

d muzikalije, rokopis 
 

• Zvočni posnetki – neglasbene izvedbe 

ia gramofonska plošča 

ib trak (odprti kolut) 

ic trak (kaseta) 

id brezkončni trak (kaseta) 

ie posnetek na žici 

if valj 

ig mehanični glasbeni instrumenti  

ih film (zvočni film) 

ii CD 

ij zvočni DVD 
 

• Zvočni posnetki – glasbene izvedbe 

ja gramofonska plošča 

jb trak (odprti kolut) 

jc trak (kaseta) 

jd brezkončni trak (kaseta) 

je posnetek na žici 

jf valj 

jg mehanični glasbeni instrumenti  

jh film (zvočni film) 

ji CD 

jj zvočni DVD 
 

• Mikrooblike 

aga aperturna kartica 

agb mikrofilmska kaseta (brezkončni trak) 

agc mikrofilmska kaseta 

agd kolut mikrofilma 

age mikrofiš 

agf kaseta z mikrofišem 

agg mikrokartica 

agh odrezek mikrofilma 

  

bg mikrooblike, rokopis 
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• Elektronski viri 

la trak (1600 bpi) 

lb trak (6250 bpi) 

lc QIC2 (kaseta za PC) 

ld DAT kaseta 

le običajna avdio kaseta  

lf disketa (3,5 in) 

lg disketa (5,25 in) 

lh CD-ROM 

li online 

lj DVD 

lk USB-ključ 

lz drugo 

 

 

\c – oznaka popolnosti 

V polje 996/997 vnesena oznaka popolnosti se nanaša na izvod oz. letnik, oznaka popolnosti, 

vnesena v polje 998, pa se nanaša na celoten fond, ki ga knjižnica hrani. 

Oznako popolnosti vnašamo zlasti za serijske publikacije v polje 998 – Zbirni podatki o stanju 

zaloge, in sicer: 

0 (ničla) informacija ni dostopna 

1 skoraj popolno (95% do 99%) 

2 nepopolno (50% do 94%) 

3 zelo nepopolno ali razdeljeno (manj kot 50%) 

4 informacija se ne uporablja (not applicable) 

9 popolno (100%) 
 

Podatek daje splošne informacije o obsegu zaloge v ustanovi. Vrednost temelji na oceni 

ustanove o obsegu zaloge v času beleženja. 

Odstotki, ki se nanašajo na vrednosti "1", "2" in "3", se uporabljajo za splošno informacijo in 

niso predpisani. Če npr. izda izdajatelj 80 zvezkov serijske publikacije, ustanova, ki vnaša 

zapise, pa ima samo del zvezkov ali 60 od vseh (približno 75%), bi imela oznaka v podatkih o 

stanju zaloge vrednost "2" – nepopolno. Če se pri opisu podatka o popolnosti v posameznih 

ustanovah pojavijo težave, predvsem pri splošni nepopolnosti nekega naslova, moramo vpisati 

vrednost "0" – informacija ni dostopna. 

Monografske publikacije: uporabljajo se vrednosti "1", "2" in "3", vendar le za publikacije v 

več zvezkih. 

Serijske publikacije: vrednosti "1", "2", "3" in "9" se uporabljajo za vse enote, ki se hranijo 

trajno (razen, kadar informacija ni dostopna). 

 

 

\p – oznaka rednosti dotoka 

Podatek označuje rednost dotoka gradiva na dan beleženja zaloge. Nanaša se predvsem na 

serijske publikacije. 

0 (ničla) informacija ni dostopna, se ne uporablja 

4 reden dotok 
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Novo gradivo prihaja tekoče v trenutku beleženja zaloge. 

5 nereden dotok 
Novo gradivo iz kateregakoli razloga ni prispelo v obseg zaloge do trenutka beleženja. 

 

Monografske publikacije: podatek je izpuščen. 

Serijske publikacije: za vse serijske publikacije, ki niso prenehale izhajati, se uporabljata 

vrednosti "4" ali "5" (razen, kadar informacija ni dostopna). 

 

 

\r – oznaka hranjenja 

Podatek označuje način hranjenja gradiva na dan beleženja zaloge. Podatek se nanaša predvsem 

na serijske publikacije in ga lahko vnašamo v polje 998 – Zbirni podatki o stanju zaloge in v 

polje 996/997 za posamezno fizično enoto. 

0 (ničla) informacija ni dostopna 

1 drugo 

2 hrani se vse, razen tistega, kar se obnavlja 

3 hrani se vzorčni zvezek 

4 hrani se, dokler se ne zamenja z drugo obliko ali novejšo verzijo (mikrofiš, CD 

ROM-i) 

5 hrani se do vezanja, letnika zamenjave ali revizije 

6 omejeno hranjenje (vsi kosi se ne hranijo trajno) 

7 se ne hrani (noben kos se ne hrani) 

8 stalno hranjenje (vsi kosi se stalno hranijo) 
 

Če ustanova stalno hrani vse kose neke enote, se podatek ne vnaša. 

Če ustanova hrani kose neke zabeležene enote samo določen čas (npr. samo zadnje tri mesece, 

za tekoče leto) ali samo določeno število primerkov (npr. vsak tretji primerek, zadnja dva 

zvezka), ima oznako "6" – omejeno hranjenje. 

Če ustanova po prejemu gradiva ne zadrži niti enega od zabeleženih primerkov, ima oznako "7" 

– se ne hrani. 

Monografske publikacije: uporabljajo se vrednosti "2", "4", "5" ali "8", ali pa se oznaka 

hranjenja ne beleži. 

 

\I – oznaka integrirnega vira 

Podatek označuje: 

• vrsto enote, ki je lahko osnovna enota, npr. fascikel, ovoj itd. (dopolnjuje in/ali spreminja se 

z dodatki in dopolnili, ki ne ostanejo ločeni, ampak so integrirani v celoto), ali dodatek, 

dopolnilo, del itd. (integrira se v osnovno enoto)  

• način izpisa podatkov o zalogi v COBISS+ (izpišejo se podatki o izvodu ali zvezkih ali pa 

se podatki ne izpišejo) 

 

m osnovna enota (fascikel, ovoj itd.); izpis izvoda v COBISS+ 

s osnovna enota (CD-ROM itd.); izpis zvezkov v COBISS+ 

i v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo del itd.; se ne izpiše v COBISS+ 
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PRIMERI 

1.  

997  01 dlP\n1233\s1990/dod.1 f200001421 gts\r5 jVol.\4 k1990 hMoj mali vrt mšt.\1 

997  01 dlP\n1233\s1991/pril.1 f200001513 gts jVol.\5 k1991 hVse o vrtu mšt.\8 

(Priloga Moj mali vrt je izšla kot prvi dodatek, posebna številka Vse o vrtu pa je 

bila številčena kot redna 8. številka.) 

2.  

996  ⊔2 dlP\u51\aVIDAV Ivan\5Uvod f019960456 va gtra 

(Opisana je reprodukcija primarne monografske publikacije.) 

3.  

997  11  dlP\n78955\s1971 f219710107 jLet.\13 k1971 mkol.\1<št.\1-60_pril._61-

120>+2<št.\121-240>+3<št.\241-354> o19950726 p4 c1 gtra\c9\oagd 

(Opisana je reprodukcija enega letnika serijske publikacije, ki je posneta na tri 

kolute mikrofilma.) 

4.  

001  ⊔⊔  an bm cm d0 

215  ⊔⊔ a1 disketa(PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 zv. (83; 226 str.) dv škatli, 5 x 25 x 

33 cm 

996  ⊔2 c#019940271#1#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940271 goar va 

996  ⊔2 c#019940271#1#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940272 goar va 

996 ⊔2 c#019940271#1#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940273 golf va 

996 ⊔2 c#019940271#1#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940274 gogcc 

va 

996 ⊔2 c#019940275#2#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940275 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940276 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940277 golf va 

996 ⊔2 c#019940275#2#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940278 gogcc 

va 

996 ⊔2 c#019940279#3#1/2## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940279 goar va 

996 ⊔2 c#019940279#3#2/2## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940280 goar va 

(Opisani so trije kompleti. Prva dva sta popolna in vsebujeta dve knjigi, disketo in 

videokaseto. Tretji je nepopoln in vsebuje le knjigi. Vodilna enota v vseh treh 

kompletih je prva knjiga.) 

5.  

001  ⊔⊔  an br cm d0 

215  ⊔⊔ a71 različnih kock e1 slikanica (15 str.) 

300  1⊔ aKocke in slikanica v škatli 56 x 47 x 11 cm 

996  ⊔1 c#219930352#1#1/2## dlP\n45613\xkock f219930352 i71 kock va 

996  ⊔1 c#219930352#1#2/2## dlP\n45613\xk f019930327 gts\oar va 

996   ⊔1 c#219930353#2#1/2## dlP\n45613\xkock\da f219930353 i71 kock va 

996  ⊔1 c#219930353#2#2/2## dlP\n45613\xk\da f019930328 gts\oar va 

(Opisana sta dva kompleta kock, ki imata priloženo slikanico.) 

6.  

001  ⊔⊔  an bm cm d0 

215  ⊔⊔ a271 str. d22 cm 
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215  ⊔⊔ a4 zvočne kasete 

300  1⊔ aUčbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm 

996  ⊔2 c#019960255#1#1/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960255 

goar va 

996   ⊔2 c#019960255#1#2/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960256 

goic va 

996  ⊔2 c#019960255#1#3/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960257 

goic va 

996  ⊔2 c#019960255#1#4/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960258 

goic va 

996  ⊔2 c#019960255#1#5/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960259 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#1/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960260 

goar va 

996  ⊔2 c#019960260#2#2/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960261 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#3/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960262 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#4/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960263 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#5/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960254 

goic va 

(Opisana sta dva popolna kompleta, ki vsebujeta učbenik in štiri zvočne kasete. 

Učbenik določa vrsto gradiva za celotni komplet.) 

7.  

001  ⊔⊔  an ba ci d0 

110  ⊔⊔ ae dh 

215  ⊔⊔ a1 zv. (nevezani listi z zamenljivo vsebino) d24 cm 

326  ⊔⊔ aSe četrtletno spreminja in dopolnjuje 

997  01 c1 dlP\iSP\fI\n900123 f920165544 gIm k2016- o20160411 p4 rDopolnitve 

integrirane sc va 

997  01 c1 dlP\iSP\fI\n900123\s2016 f920165998 gIi k2016 mšt.\ [1](jun)+[2](nov) 

o20160621 p4 rDopolnitve integrirane k IN=920165544 va 

997  01 c1 dlP\iSP\fI\n900123\s2017 f920172245 gIi k2017 

mdopoln.\[1](mar)+[2](jun)+[3](sep)+[4](dec) o20170307 p4 rDopolnitve 

integrirane k IN=920165544 va 

997  01 c1 dlP\iSP\fI\n900123\s2018 f920183187 gIi k2018 mdopoln.\[1](mar)+[2](jun) 

o20180312 p4 rDopolnitve integrirane k IN=920165544 va 

(Opisana je publikacija z nevezanimi listi z zamenljivo vsebino. Dopolnitve so 

integrirane v osnovno enoto (fascikel). V COBISS+ se izpišejo le podatki o 

osnovnem izvodu, tj. fasciklu, brez podatkov o zvezkih.) 

8.  

001  ⊔⊔  an ba cm d0 

010  ⊔⊔ a978-3-11-030715-3 bzv. 13 

010  ⊔⊔ a978-3-11-034659-6 bzv. 14, sn. 1/2 

010  ⊔⊔ a978-3-11-034660-2 bzv. 14, sn. 3/4 

010  ⊔⊔ a978-3-11-040895-9 bzv. 14, sn. 5/6 

010  ⊔⊔ a978-3-11-040896-6 bzv. 14, sn. 7/8 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x13/Lfg.1/2 f220121279 gIi o20120422 p4 rIntegrirano k 

IN=220142774 sa va 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x13/Lfg.3/4 f220123275 gIi o20120619 p4 rIntegrirano k 

IN=220142774 sa va 
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996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x13/Lfg.5/6 f220130938 gIi o20130211 p4 rIntegrirano k 

IN=220142774 sa va 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x13/Lfg.7/8 f220142773 gIi o20141007 p4 rIntegrirano k 

IN=220142774 sa va 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x13 f220142774 o20141007 p4 rIntegrirani Lfg.1/2-7/8 sf va 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x14/Lfg.1/2 f220143147 o20140705 p4 sa va 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x14/Lfg.3/4 f220150297 o20150113 p4 sa va 

996  ⊔1 c1 dlČ\i45\n245245\x14/Lfg.5/6 f220154653 o20151009 p4 sa va 

(Opisana je publikacija, ki izhaja v snopičih. Ti se kasneje uvežejo v skupni ovoj. 

Prikazani so podatki o zvezku 13, ki ima uvezane snopiče 1/2–7/8, in o zvezku 14, 

kjer snopiči še niso uvezani. V COBISS+ se izpišejo podatki o zvezku 13 in treh 

snopičih zvezka 14.) 
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996/997 h – NASLOV ENOTE 

Naslov enote se lahko uporablja, če želimo navesti del enote, spremno gradivo ali dodatek, kadar je to 

potrebno za opredelitev dane enote. 

Pri vnosu serijskih publikacij uporabljamo to podpolje za vnos naslova enote pri: 

• prilogi (dodatki, posebne številke, indeksi, suplementi,...), kadar jo katalogiziramo skupaj z osnovno 

bibliografsko enoto, vendar jo obravnavamo ločeno v podatkih o stanju zaloge (ločeno polje 997): 

 ena identifikacijska številka 

 ločeno ali skupno signiranje 

 ločeno inventariziranje 

 ločeno polje 997, ki vsebuje podpolje 997h z naslovom sekundarne enote 

(gl. primera 1 in 2) 

• naslovu v več izdajah, ki jih katalogiziramo kot eno bibliografsko enoto, vendar jih v podatkih o 

stanju zaloge obravnavamo ločeno: 

 ena identifikacijska številka 

 ločeno ali skupno signiranje 

 ločeno inventariziranje 

 ločeno polje 997, ki vsebuje podpolje 997h z oznako izdaje 

(gl. primer 3) 
 

Vsebina podpolja 996/997h se indeksira skupaj z drugimi naslovi (200acdi, 500a, 501a, 510a-517a, 530a-

540a), zato ga lahko poiščemo s predpono "TI=". 

Podpolje 997h je namenjeno samo za iskanje in ga lahko ponavljamo samo takrat, kadar v okviru enega 

polja 997 opisujemo več neoštevilčenih prilog. Za potrebe izpisa moramo podatke o naslovu enote vnesti 

v podpolje 997m med oznake "< >" - opombe za javnost (COBISS+). Vsebina podpolja 997m se lahko 

izpisuje samo v takšni obliki, v kakršni je vnesena. 

Za druge vrste gradiva uporaba podpolja zaenkrat še ni definirana. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 
 

PRIMERI 

1.  

997  01 dlP\n1233\s1991 f200000514 jVol.\7 k1991 mšt.\1-9 

997  01 gts dlP\n1233\s1991/dod.1 f200000515 jVol.\7 k1991 hVse o vrtu mšt.\1-3 

997  01 gts dlP\n1233\s1991/dod.2 f200000516 jVol.\7 k1991 hPomladna dela mšt.\1-4 

(Sekundarna bibliografska enota ima svoje številčenje (ločeno polje 997). 
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2.  

997  01 dlP\n3507\s1991 f100001514 jVol.\3 k1991 hMoj mali vrt mbr.\1-6+pril.<Moj 

mali vrt> 

(Sekundarna bibliografska enota nima številčenja.) 

Glej dodatne primere v Dodatku C. 

3.  

997  21 dlP\n1233\s1991 f200000516 jGod.\9 k1991 mbr.\1-9 

997  21 dlP\n1233\s1991/šu.izd. f200000517 jGod.\9 k1991 hŠumadijsko izdanje mbr.\1-

9 

(Naslova v več izdajah.) 
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996/997 i – OBSEG ENOTE 

Podatek beležimo za enote, ki jim manjkajo oznake. Uporablja se predvsem pri monografskih 

publikacijah in pri obdelavi publikacij z nevezanimi listi z zamenljivo vsebino. Serijske publikacije imajo 

ponavadi posebne oznake (številčenje ali časovno štetje). Obseg se kaže kot popolni zbir vseh delov, ki 

spremljajo termin (vol., let., št., no., …) in kažejo na specifično vrsto gradiva. Za enote, ki imajo veliko 

število delov, lahko podamo oceno njihovega skupnega števila. Obsega ni treba navajati, če je enota 

enodelna in je naveden njen naziv. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔1  i2 avdio kaseti 

2.  

996 ⊔1  i5 mikrofišev 

3.  

996 ⊔1  i179 listov 

4.  

996 ⊔1  ica. 1000 enot 

5.  

997 01  i2 mapi 

6.  

215  ⊔⊔ a71 različnih kock e1 slikanica (15 str.) 

300  1⊔ aKocke in slikanica v škatli 56 x 47 x 11 cm 

996  ⊔1 c#019930352#1#1/2## dlP\n45613\xkock f019930352 i71 kock va 

996  ⊔1 c#019930352#1#2/2## dlP\n45613\xk f019930327 gts\oar va 
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997 j - ŠTEVILČENJE – DRUGI NIVO (LETNIK) 

Podatek vpišemo pri serijskih publikacijah in se ne prenese na vzajemni nivo. Najpogosteje vpisujemo v 

to podpolje letnik. Če obstajata več kot dva nivoja številčenja, vpisujemo tretji nivo številčenja v 997l. 

Pred številčenjem - drugi nivo vnašamo oznako številčenja drugega nivoja (npr. Let., God., Vol., ...) in 

ločilo "\", ki razdvaja besedilo in številčni podatek. Oznako številčenja drugega nivoja vnašamo za 

potrebe prezentacije (gl. primer 1). 

Podpolja, v katerih beležimo podatke o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se 

izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu 

dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni. 

Pri izpisih (kataložni listki, COBISS+ ...) podpolj 997ljm se ločilo "\" nadomesti s presledkom, oznaka 

številčenja pa se izpiše v obliki, kot je vnesena (npr. Let. 2, knj. 3 (1981), št. 1-10). Pri oznaki številčenja 

znaka za okrajšavo "." ni mogoče programsko dodajati, zato moramo znak "."  vnesti, če ga želimo videti 

na izpisu. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997 01  dlP\f3\n142\s1990 f010001025 jLet.\5 k1990 mno.\1-8 
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997/998 k – LETNICA 

Podatek vnašamo samo za serijske publikacije.  

V podpolje 997k vnesemo samo eno letnico ali pa lomljeno letnico (gl. primera 1 in 2). 

Na vzajemnem nivoju je vnos obvezen. V podpolje 998k vnašamo podatke o letnici ročno, in to v čim 

bolj strnjeni obliki, ustrezno oznaki popolnosti. Pri tem uporabljamo oznake za določanje posameznih 

letnic in intervalov. 

Za vnos letnice v podpolje 998k so dovoljene naslednje oblike: 

• letnica1-letnica2 

Označuje začetno in končno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Letnica2 mora biti večja 

od letnice1. 

k1976-1988 

• letnica1- 

Označuje začetno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Znak "-" brez letnice, ki bi mu 

sledila, pomeni, da serijska publikacija še izhaja in jo ima ustanova naročeno. 

k1985- 

• letnica1 

Označuje zaključeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Serijska publikacija je 

prenehala izhajati ali pa je ustanova nima več naročene. 

k1985 

• letnica1/letnica2-letnica3/letnica4 

Označuje zaključeno obdobje beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Lomljena letnica 

letnica1/letnica2 predstavlja začetno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo, 

lomljena letnica letnica3/letnica4 pa končno. Letnica3 mora biti večja ali enaka letnici2. Letnica2 

mora biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let. Isto velja za lomljeno letnico 

letnica3/letnica4. 

k1983/1984-1989/1990 

• letnica1/letnica2- 

Označuje začetno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Znak "-" brez letnice, ki 

bi mu sledila, pomeni, da serijska publikacija še izhaja in jo ima ustanova naročeno. Letnica2 mora 

biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let. 

k1980/1981- 

• letnica1/letnica2 

Označuje zaključeno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Serijska publikacija je 

prenehala izhajati ali pa je ustanova nima več naročene. Letnica2 mora biti večja od letnice1 vsaj za 

eno leto in največ za 9 let. 

k1989/1990 
 

Prekinitev zaloge (letnice) v polju 998 se rešuje s ponavljanjem podpolja 998k. 

Pred prvim podpoljem 998k se mora nahajati element c – oznaka popolnosti podpolja 998g. Podatki, 

vneseni v podpolje 998g, veljajo za vsa naslednja podpolja 998k do naslednjega podpolja 998g oziroma 

do konca polja. Za vsak nov podatek o popolnosti (drugačen od predhodnega) sta potrebni novi podpolji 

998g in 998k. 

Če ima ustanova  na voljo večje število primerkov (oznaka števila primerkov je večja od ena), se podatek 

na vzajemnem nivoju (998) nanaša na najpopolnejši primerek, ki se uporablja za medknjižnično izposojo 

(gl. primere 3, 4 in 5). 
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Če se letnica, za katero je serijska publikacija izšla, razlikuje od letnice izida, dodamo v podpolje 997k 

tudi letnico izida, in sicer v lomljenem oklepaju "< >" (gl. primer 6). 

Podpolja, v katerih se beležijo podatki o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se 

izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu 

dostopu, moramo ta podpolja izpolnjevati še posebej pazljivo in dosledno. 

Pri poročanju podatkov o popolnosti serijske publikacije (element c – oznaka popolnosti podpolja 998g), 

ki se nanašajo na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ STRNJENI 

OBLIKI. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997  01 dlP\n333 f300002422 jVol.\5 k1990 mbr.\1-8 

2.  

997  01 dlP\n14562 f219930123 jVol.\3 k1992/1993 mbr.\1-12 

3.  

998 ⊔1 a19910210 b20001 c0 gc9 k1950-1980 k1982- 

4.  

998 ⊔1 a19910805 b40001 c0 gc2 k1972-1976 k1978-1979 gc1 k1980-1982 gc2 k1983 

gc1 k1984-1989 gc2 k1990- 

5.  

998 ⊔1 a19910709 b10000 c0 gc9 k1950/1951 gc3 k1952/1953-1955/1956 gc1 

k1958/1959- 

6.  

997  21 dlP\n423 f219900231 c1 gc9 k1990<izšlo 1989> 
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997 l - ŠTEVILČENJE – TRETJI NIVO 

Podatek vnesemo le pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997. 

Podatek vnesemo, če obstajata več kot dva nivoja številčenja (npr. Let. 2, knj. 3, št. 1). 

Pred številčenjem - tretji nivo vnesemo oznako številčenja tretjega nivoja in ločilo "\", ki razdvaja 

besedilo in številčni podatek. Oznako številčenja tretjega nivoja vnašamo za potrebe prezentacije (gl. 

primer 1). 

Podpolja, v katerih se beležijo podatki o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se 

izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu 

dostopu, moramo ta podpolja izpolnjevati še posebej pazljivo in dosledno. 

Pri izpisih (kataložni listki, COBISS+...) podpolj 997ljm se ločilo "\" nadomesti s presledkom, oznaka 

številčenja pa se izpiše v obliki, v kakršni je vnesena (npr. Let. 2, knj. 3 (1981), št. 1-10). Pri oznaki 

številčenja znaka za okrajšavo "." ni mogoče programsko dodajati, zato moramo znak "." vnesti, če ga 

želimo videti na izpisu. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997 01  k1981 lLet.\2 jknj.\3 mšt.\1-10 
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997 m – ŠTEVILČENJE – PRVI NIVO (ZVEZEK) 

Podatek vnašamo pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997. V okviru podpolja lahko nastopa več 

interpunkcijskih znakov: 

"\" oznaka številčenja 

Pred interpunkcijskim znakom "\" se vnese oznaka številčenja - prvi nivo (npr. št., br., no. itd.), ki 

se vnaša za potrebe prezentacije. 

997  11 jVol.\3 k1990 mno.\8-10 

 

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko označimo z interpunkcijskimi znaki "-", "+" ali "_". Katero med 

njimi bomo izbrali, je odvisno predvsem od postavljene vrednosti 1. indikatorja - indikator vezave. 

 "-" neprekinjen niz stanja zaloge 

Številčenje teče, obstajajo vsi zvezki v vpisanem intervalu od-do. 

Indikator 1 = "0" 

Če je indikator 1 postavljen na "0", zvezki od-do niso vezani - izposodimo lahko vsak 

zvezek posebej. 

997  01 jVol.\4 k1992 mno.\1-3 

(Izposodimo lahko zvezke 1, 2 ali 3.) 

 

Indikator 1 = "1" 

Če je indikator 1 postavljen na "1", so v podpolju 997m vezani in nevezani zvezki (enote, 

ki jih je mogoče izposoditi, so ločene z znakom "+"). Predpostavimo, da se na koncu leta 

vežejo zvezki od 1 do 13 in posebej zvezki od 14 do 24. Če smo med letom imeli 

postavljen indikator 1 na "0" (izposojali smo posamezne zvezke), moramo sedaj 

spremeniti vrednost indikatorja 1 na "1". 

997  11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-13+14-24 

(Zvezki od 1 do 13 so vezani posebej in zvezki od 14 do 24 so 

vezani posebej; izposodimo lahko dve enoti.) 

 

Indikator 1 = "2" 

Če je indikator 1 postavljen na "2", so vsi zvezki od-do vezani skupaj in jih kot 

posamezne ni mogoče izposoditi. 

997  21 jVol.\2 k1990 mno.\1-24 

(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 

24.) 

 

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko vnašamo z interpunkcijskim znakom "-" samo v 

primeru, ko številčenje narašča za ena (en zvezek). Če številčenje ne narašča za ena, je 

treba vnašati vsak zvezek posebej, posamezne zvezke pa med seboj ločiti z 

interpunkcijskim znakom "+" (če zvezki niso vezani) oziroma z "_" (če so zvezki vezani 

skupaj). 

997  21 jVol.\1 k1991 mno.\1-3_4/5_6-12 

(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 

12, pri čemer je 4/5 dvojna številka.) 
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"+" neprekinjen niz stanja zaloge 

Indikator 1 = "0" 

Če številčenje ne narašča za eno enoto (npr. zaradi kombinacije dvojnih ali izrednih 

številk), posamezne številke povežemo z interpunkcijskim znakom "+" (namesto z "-"). 

997  01 jGod.\3 k1980 mbr.\1,3-6+jun+7/8+9-12 

(Izposodimo lahko enote 1,3,4,5,6,jun,7/8,9,10,11 ali 12 – vsako 

zase.) 

 

"+" neprekinjen niz stanja zaloge 

"_" neprekinjen niz stanja zaloge 

Indikator 1 = "1" 

Indikator 1 se postavi na "1", če so nekateri zvezki v 997m vezani, vendar ne vsi skupaj. 

Pri spremembi indikatorja iz "0" na "1" ostane interpunkcijski znak "+" nespremenjen le, 

če se zvezki, ki jih loči ta znak, vežejo posebej (če se vežejo skupaj, ga moramo 

nadomestiti z interpunkcijskim znakom "_"). 

997  11 jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun+7/8_9-12 

(Zvezki 1,3-6_jun so vezani ločeno od zvezkov 7/8_9-12; 

izposodimo lahko dve enoti.) 

 

Indikator 1 = "2" 

Indikator 1 se postavi na "2", če so vsi zvezki v podpolju 997m vezani skupaj. Pri 

postavitvi indikatorja na vrednost "2" moramo vse interpunkcijske znake "+" nadomestiti 

z znaki "_"). 

997  21 jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun_7/8_9-12 

(Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov.) 

 

"," praznina 

Prekinitev v stanju zaloge. 

997  01 jLet.\5 k1992 mšt.\ ,3-5 

(Primer prekinitve v stanju zaloge na začetku. Podrobneje 

lahko opredelimo prekinitev v opombah v lomljenem oklepaju 

(npr.<št.1 in 2 nismo prejeli> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 

nismo prejeli>). Izposodimo lahko enote 3, 4 ali 5.) 

 

997  01 jLet.\7 k1991 mšt.\ 1-4,6-10 

(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – številke 5 

nimamo.) 

 

997  11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-4,6+7-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 6 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 

v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" 

in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je 

razvidna prekinitev v stanju zaloge med številkama 4 in 6. 

Izposodimo lahko dve enoti.) 

 



COMARC/H  997 m 

© IZUM, november 2018 997 m - 3 

997  11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-4+6-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 6 do 10 

v drugo enoto (to je na mestu prekinitve v stanju zaloge) 

moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti 

zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitev 

v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 5 

nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z 

vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.5 nismo prejeli>). 

Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.) 

 

997  21 jVol.\7 k1991 mbr.\1-4,6-10 

(Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost 

indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je 

razvidna prekinitev v stanju zaloge. Izposodimo lahko eno 

enoto.) 

 

";" praznina 

Ni izdano. 

997  01 jLet.\2 k1992 mšt.\ ;3-4 

(Primer, ko prve številke nekega letnika niso bile izdane. 

Podrobneje lahko opredelimo prekinitev v opombah v 

lomljenem oklepaju (npr. <št.1/2 ni bila izdana> ali pa <št.1 ni 

bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enoti 3 ali 

4.) 

 

997  11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-4+5;7-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 5 do 10 

v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" 

in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je še 

vedno razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo 

lahko dve enoti.) 

 

997  11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5+7-10 

(Pri vezavi zvezkov od 1 do 5 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 

v drugo enoto (to je na mestu prekinitve izhajanja) moramo 

postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis 

zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je sicer še razvidno, da 

imamo prekinitev v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj 

zvezka številka 6 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko 

si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.6 ni 

izdana>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve 

enoti.) 

 

997  21 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5;7-10 

(Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost 

indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je 

razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko 

eno enoto.) 

 

"/" spojeno številčenje 
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Označuje dvojno številčenje npr. 1/2 ali 5/6 in podobno. 

997  01 jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 

(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; 

izposodimo lahko enote 1/2, 3/4 ali 5/6 - vsako zase.) 

 

997 21 jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 

(Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; 

izposodimo lahko samo vse tri dvojne številke skupaj.) 

 

997  01 jVol.\8 k1991 mbr.\1/3+4/6+7/9+10/12 

(Številčenje ne narašča za eno enoto; izposodimo lahko katero 

koli trojno številko.) 

 

997  01 jVol.\8 k1991 mbr.\1-3+4/5 

(Izposodimo lahko enote 1,2,3 in dvojno številko 4/5.) 

 

"=" alternativno številčenje 

Označuje alternativno (dvojno) številčenje. Številčenje za interpunkcijskim znakom "=" je samo 

za informacijo. 

997  01 jVol.\2 k1990 mno.\5-10,13=20-25,28 

(Izposodimo lahko samo enote 5,6,7,8,9,10 in 13; tako npr. 

enote s številko 20 ne moremo izposoditi, ker je to alternativna 

oznaka za številko 5.) 

 

"(  )" ločevanje številčenja od časovnega štetja 

Časovno štetje ločimo od številčenja z okroglim oklepajem "(  )". Časovno štetje se vnaša samo 

za informativne potrebe, ne moremo ga pa uporabiti kot iskalni podatek. 

997  01 jLet.\3 k1985 mšt.\501(1.jan)-866(31.dec) 

(Izposodimo lahko enote s številkami od 501 do 866.) 

 

"[ ]" podatek ni vzet s predloge 

Označi se podatek, ki ni vzet s predloge. 

997  01 jLet.\30 k1991 mšt.\1-7+[8]+9-12 

(Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12.) 

 

"#" pričakovane dodatne številke 

Interpunkcijski znak "#" na koncu podpolja 997m pomeni, da pričakujemo dodatne številke 

zvezkov. Je informativnega pomena in namenjena samo za iskanje. 

997  01 jLet.\6 k1992 mšt.\1-2# 

(Prejeli smo prva dva zvezka 6. letnika. Pričakujemo še dodatne 

zvezke.) 

 

"<  >" opombe za javnost (COBISS+) 

Glede opomb, ki so javnega značaja, je smiselno kriterije in tekste poenotiti. 
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997  01 jLet.\30 k1980 mšt.\1-13<št. 11 je poškodovana> 

(Izposodimo lahko enote od 1 do 13 - tudi enoto 11, ki je 

poškodovana. Opomba se izpiše tudi v programskem segmentu 

COBISS+.) 

 

"<<  >>" interne opombe 

997  01 jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5>> 

(Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Opomba, da smo številko 5 

reklamirali, se v programskem segmentu COBISS+ ne izpiše.) 
 

Več internih opomb določene številke zvezka zapišemo znotraj enega dvojnega oklepaja ter jih 

ločimo z znakom "; ". 

997  01 jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5; številčenje 4. zvezka je 

v kolofonu>> 

(Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Poleg opombe, da smo 

številko 5 reklamirali, se v programskem segmentu COBISS+ 

ne izpiše tudi opomba, da je številčenje četrtega zvezka 

zavedeno v kolofonu.) 

 

Neoštevilčene priloge vnašamo z logičnim imenom, ki lahko vsebuje samo črke, številke, znak "|" in znak 

".". Logično ime vnesemo brez presledkov, njegova dolžina je največ 10 znakov (gl. primer 1 in primere 

v Dodatku C). 

V podpolju se ne moreta ponoviti niti številka niti logično ime (gl. primer 0). 

Če serijska publikacija nima številčenja in ima samo časovno štetje, je smiselno določiti interno 

številčenje za potrebe izposoje (gl. primer 3). 

Za serijske publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka, vnos v podpolje 997m ni 

potreben. Indikator 1 naj bo postavljen na "0" (gl. primera 4 in 5). 

Podpolja, v katerih beležimo podatke o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se 

izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu 

dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

 

PRIMERI 

1.  

997  01 jLet.\6 k1990 mšt.\1-2+feb+3-12 

(Izposodimo lahko zvezke 1,2, feb,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12. Za februar je, razen 

redne številke zvezka, izšel še neoštevilčen zvezek, ki ga vnesemo pod logičnim 

imenom "feb".) 
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2.  

997  01 jLet.\8 k1991 mšt.\1-6+pril1+7-12+pril2 

(Primer vnosa logičnih imen.) 

3.  

997  01 jLet.\12 k1992 mšt.\[1](3.jan)+[2](4.jan)+[3](6.jan) 

(Izposodimo lahko zvezke 1, 2, ali 3.) 

4.  

997  01 lLet.\3 jknj.\2 k1991  

5.  

997  01 jLet.\9 k1990  
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99X n – OPOMBE O STANJU ZALOGE  

Pri serijskih publikacijah vnašamo v polje 998 informacije, ki imajo značaj opomb in so namenjene za 

vzajemni nivo. Največja dolžina opomb v polju 998 je 50 znakov. 

Vse opombe, ki se nanašajo na celotno področje podatkov o stanju zaloge, povežemo v eno samo 

območje opomb v polje 997 ali 996. Največja dolžina podpolja je 79 znakov. 

Opombe lahko vsebujejo podatke, kot so: omejen pristop, fizični pogoji itd. Če je podatek že v območju 

identifikacije bibliografske celote ali nekje drugje v podatkih o stanju zaloge, ga v območju opomb o 

zalogi ni potrebno ponavljati. Podatka, ki se nanaša na formalni bibliografski opis, ni potrebno vnesti v 

območje opomb o zalogi, razen, kadar gre za pojasnilo. 

Kadar posebej številčimo tiste dele bibliografske celote, ki jih v knjižničnem fondu ni, ali kadar 

označujemo prekinitve v izhajanju ali številčenju, lahko opombo vnesemo na področju opomb o zalogi. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 c0 gc2 k1989 nPovprašujemo po: Vol.3, l.1989, no.4 

(Povprašujemo za dano serijsko publikacijo Vol. 3, l.1989, no. 4.) 

2.  

997  01 df2\n3115\s1987 f300007483 k1987 lLet.\2 jknj.\3 mno.\1-3,5-12 nLet.2, knj. 

3,1.1.1987, no. 4 

3.  

996 ⊔1 df2\n1223 f100002003 nmanjka str. 345 

4.  

996 ⊔1 df2\n4031 f100003034 nNa pergamentu. Ilustracije in deli robov ročno obarvani. 
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996/997 o – DATUM INVENTARIZACIJE 

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997 01 dlČ\ f2\n18110\s1999 f019990221 o19990523 k1999 mšt.\1-12 p4  
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996/997 p – STOPNJA DOSTOPNOSTI 

Publikaciji dodelimo podatek o stopnji dostopnosti z namenom, da bi izposojevalca opozorili na posebne 

omejitve, ki veljajo za to publikacijo pri izposoji  (da jo, npr., lahko izposodimo za zelo kratek rok, da jo 

lahko izposodimo samo pod posebnimi pogoji ali pa da je sploh ni dovoljeno izposoditi ipd.).  

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na 

izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.  

Podatek o omejitvi dostopnosti je šifriran po enotnem šifrantu: 

1 časovno omejena dostopnost – do 7 dni 

2 časovno omejena dostopnost – 7 dni 

3 časovno omejena dostopnost – 14 dni 

4 omejena dostopnost – čitalnica 

5 omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja  

6 vsebina dokumenta nedostopna (posebno obravnavanje) 

7 popolna nedostopnost (arhivski izvod)  

8 izposoja s knjigomatom ni možna 
 

"Običajne" roke izposoje, ki naj veljajo za posamezne vrste gradiva (npr. za monografske publikacije bo 

rok izposoje 1 mesec, za serijske publikacije npr. 14 dni ipd.), določimo v segmentu COBISS/Izposoja. Če 

programska oprema COBISS/Izposoja še ni nameščena, lahko te roke izposoje določimo z izborom opcije 

7. Posebne funkcije v osnovnem menuju sistema COBISS.  

Časovno omejeno dostopnost, kode "1", "2" ali "3" pa vpisujemo samo pri tistih izvodih, ki jih ne 

izposojamo za "običajen" rok izposoje. Če npr. v okviru monografskih publikacij velja za izposojo 

učbenikov drugačen rok (npr. samo 14 dni) kot za izposojo poljudnoznanstvenih knjig (za katere pa velja 

npr. rok izposoje 1 mesec), bomo podpolje 996p izpolnili samo za učbenike (če jih izposojamo za 14 dni, 

bomo izbrali kodo "3"). 

V segmentu COBISS/Izposoja je mogoče s posebno nastavitvijo parametrov kontrolo omejitve 

dostopnosti tudi izpustiti (tako bomo lahko npr. publikacijo, ki ima v podpolju 996/997p vrednost "6", 

kljub temu izposodili ipd.). 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔1 df2\n1223 f019910805 

996 ⊔1 df2\n1223\da f019910806 p7 

(Prvi izvod nima pri izposoji nobene posebne omejitve, zato podpolja 996p sploh 

nismo navedli; pri drugem izvodu smo vpisali šifro "7" zato, da bi izposojevalca in 

uporabnika opozorili, da izvod ni namenjen izposoji.) 
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996/997 q - STATUS 

Podatek o statusu vnašamo samo tedaj, ko želimo označiti, da je določena fizična enota gradiva v 

posebnem statusu oziroma postopku.  

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na 

izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+. 

Če se v podpolju 996/997q pojavi eden od statusov od "1" do "14", "+" ali "-", te enote praviloma ni 

mogoče izposoditi. 

Podatek vnesemo v kodirani obliki. Šifrant je enoten. 

1 naročeno 

2 v obdelavi 

3 v vezavi 

4 v reviziji 

5 preusmerjeno 

6 poškodovano 

7 založeno 

8 izgubljeno 

9 odpisano 

10 reklamirano 

11 ni prejeto (kljub intervenciji) 

12 razprodano 

13 poslano v zameno 

14 drugo 

+ prosto za zameno 

- deziderat 
 

Kode "5" – preusmerjeno ne vnašamo, če smo enoto preusmerili (ponavadi za daljši čas) na lokacijo, kjer 

imajo avtomatizirano izposojo. V takšnem primeru izpolnimo le podpolje 996/997e – Preusmeritev 

gradiva. 

Kadar pa enoto začasno preusmerimo na drugo lokacijo (npr. oddaljeno skladišče, razstavni prostor), kjer 

izposoja ni možna, vnesemo v podpolje 996/997q kodo "5" – preusmerjeno. Če je takšnih lokacij več, 

izpolnimo tudi podpolje 996/997e – Preusmeritev gradiva. 

Oznaka "+" pomeni, da je izvod prost za zameno, oznaka "-" pa, da želimo primerek pridobiti od drugih 

ustanov. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI 

1.  

996 ⊔1 q- 

(deziderat) 

2.  

996 ⊔1 q1 

(naročeno) 

3.  

996 ⊔1 dlČ\f2\n8111 f100001965 

996 ⊔1 dlČ\f2\n8111\da f100001966 q+ 

(Izvod prost za zameno.) 
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996/997 r – INVENTARNE OPOMBE 

Podatek se uporablja za natančno identifikacijo fizičnega primerka in izraža njegovo specifičnost. 

Podatek se lahko izpiše v inventarni knjigi v stolpec opomb, kamor se izpiše tudi vsebina podpolja 
996/997q - Status. Dolžina podpolja je največ 79 znakov.  
 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996  ⊔2 rz avtorjevimi popravki 

2.  

997  12 rizločeno po enem letu 

3.  

996  ⊔1 dlN\f2\n158652 f500008667 ravtorj. posvetilo na nasl. str. 
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996/997 s - VEZAVA 

Podatek vnesemo v kodirani obliki po enotnem šifrantu: 

a
1
 mehka, enostavna platnica 

b
2
 mehka, z zavihki (portugalska) 

c fascikel 

d trda, cel papir (italijanska) 

e
3
 trda, kombinacija z umetnimi materiali 

f trda, platno  

g trda, polplatno 

h trda, polusnje 

i spiralna  

j trda, usnje 

k trda, umetni material 

l druge  
 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997 01 dlP\n1317\s1998 f019980697 sb p7 vd 2nuk 

(Vezava je mehka, z zavihki (portugalska).) 

 

                                                 
1
 Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za bibliofilsko vezavo. 

2
 Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za broširano vezavo (trde 

platnice, mehke platnice). 
3
 Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za miniaturno vezavo. 
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996/997 t – DATUM STATUSA 

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki 

"LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran. 

Podatek v podpolju se upošteva pri pripravi seznama in statistike odpisanega gradiva v segmentu 

COBISS/Izpisi,  kjer z vpisom datuma statusa določimo datum za začetek in konec obdobja, za katero 

pripravljamo izpis. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔2 dlNV\u784.66\aBlack rain f600010704 o19980612 va q3 t19980620 

(Enota je v ponovni vezavi od 20.6.1998.) 
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996/997 u – OMEJITEV DOSTOPNOSTI 

Podpolje 996/997u je bilo sprva predvideno za vnos retrospektive urednikov.  

Retrospektivni podatki za serijske publikacije, ki se nanašajo na nekatere tipe sekundarnega avtorstva 

(npr. uredništvo serijske publikacije), so sedaj v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij 

CORES (priročnik COMARC/B, dodatek F.3). 

Podatek vnašamo, kadar želimo za določene fizične enote omejiti dostopnost za izposojo, pa tega ne 

moremo storiti z vnosom stopnje dostopnosti v podpolje 996/997p oz. s časovnimi parametri izposoje 

(npr. za učbenike, gradivo za domače branje ipd.).  

Podatek o omejitvi dostopnosti je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na 

vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.   

Z vnosom podatkov v podpolje 996/997u lahko torej določimo rok izposoje in/ali rok podaljšanja za 

posamezno enoto pri monografskih publikacijah oz. za posamezni letnik pri serijskih publikacijah. 

Struktura podpolja je naslednja: rok_izposoje,rok_podaljšanja 

Struktura posameznega podatka je: [*]nnz 

• vnos "*" na začetku podatka pomeni, da se štejejo le delovni dnevi; če "*" ne vnesemo, program 

upošteva tudi dela proste dneve 

• eno ali dvomestna številka 

• z vnosom "d" ali "m" povemo, ali število pred to oznako pomeni število dni ali število mesecev. 
 

Pred začetkom dela v pravem okolju COBISS/Izposoja vpišemo v tabelo časovnih parametrov običajne 

roke izposoje, podaljšanja ipd., ki veljajo za posamezno vrsto gradiva. Podatka o roku izposoje in o roku 

podaljšanja bomo v podpolje 996/997u vpisali samo pri tistih izvodih gradiva, ki jih smemo izposoditi oz. 

zanje podaljšati rok izposoje za čas, ki je drugačen od običajnega. Če npr. pri monografskih publikacijah 

velja za izposojo gradiva za domače branje drugačen rok kot za izposojo preostalih monografskih 

publikacij, podaljšanje roka izposoje za to gradivo pa sploh ni mogoče, bomo podpolje 996u izpolnili 

samo za monografske publikacije za domače branje. 

Če želimo za neki izvod onemogočiti izposojo oz. podaljšanje roka izposoje, vpišemo pred oznako 

obdobja število 0 (nič). 

Ob izposoji oz. podaljšanju roka izposoje za izvode, ki imajo omejitev določeno na ta način, se v okolju 

izposoje upoštevajo ti časovni roki, v vrstici sporočil pa se izpiše opozorilo. V okolju kataloga se izpiše, 

kakšna je dostopnost izvoda. 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

  u*5d,13d 
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 Rok izposoje za fizično enoto je 5 delovnih dni, rok podaljšanja pa 13 dni (veljajo 

tudi dela prosti dnevi). 

2.  

  u1m,0d 

Rok izposoje za fizično enoto je 1 mesec, podaljšanje ni mogoče. 

3.  

  u,*10d 

Fizična enota ima privzet rok izposoje, rok podaljšanja pa je 10 delovnih dni. 

4.  

  u20d 

Rok izposoje za fizično enoto je 20 dni (veljajo tudi dela prosti dnevi), rok 

podaljšanja pa je enak privzeti vrednosti. 

5.  

996 ⊔1 dlP\f 2\n71234 f100002013 u21d,0d 

(Izvod je možno izposoditi za 21 dni, roka izposoje pa ni možno podaljšati.) 
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99X v – NAČIN NABAVE 

Podatek pripada skupini podatkov o nabavi in ga vnašamo v kodirani obliki. Šifrant je enoten. 

a nakup 
b zamena 
c dar 
d obvezni izvod 
e stari fond 
f lastna izdaja 
g kotizacija 
h subvencija 
i članstvo 
u obvezni izvod ustanove 

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔1 dlP\f 2\n71234 f100002013 va 
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996/997 w – NAMEN NABAVE 

Podatek pripada skupini podatkov o nabavi in ga vnašamo v kodirani obliki. Šifrant je enoten. 

a lastni fond 
b zamena 
c dar 
d obnova nacionalnega fonda 
e nadomestilo izgubljenega izvoda  

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996 ⊔1 dlČ\f2\n6234 f200000233 wa 
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996/997 x – ŠTEVILKA IN DATUM NAROČILA 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

x  Številka in datum naročila  

 b Številka naročila 30 

 e Datum naročila 8 

 X Opomba naročila  

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\b – številka naročila 

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu COBISS2/Izpisi je 

treba pri vrsti izpisa nabava v element b vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v 

priročniku COBISS/Izpisi, poglavje 12.1.4 Vnos ustreznih označb v polja 996/997 (gl. primer 

4).  

 

 

\e – datum naročila 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 
 

PRIMERI 

1.  

997  11 xbP-12342\e19910508 

2.  

996  ⊔2 xb4314\e19910413 

3.  

996  ⊔1 dlH\f2\n146177 f100000172 o19970206 va xb05-179/90\e19900302\XAkcijska 

ponudba 2mk 1m0354374\e19900302 3EUR 72,89 

4.  

997  11 xbNAROČILO\e20030915 
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996/997 y – ŠTEVILKA IN DATUM PREJEMA 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

Y  Številka in datum prejema  

 g Številka dobavnice/seznama 30 

 h Datum dobavnice/seznama 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\h – datum dobavnice/seznama 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 ygPR789\h19910412 

 

2.  

996  ⊔2 yg1792\h19911012 

 

3.  

996  ⊔1 dlJH\f2\n130845 f100000211 o20000210 ygPR-4910/008722\h20000112 va 2mk 

3EUR 66,96 
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996/997 z – ŠTEVILKA IN DATUM REKLAMACIJE 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

z  Številka in datum reklamacije  

 j Številka reklamacije 30 

 k Datum reklamacije 8 

 Z Opomba reklamacije  

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\j – številka reklamacije 

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu COBISS/Izpisi je treba 

pri vrsti izpisa nabava v element j vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v priročniku 

COBISS/Izpisi, poglavje 12.1.4 Vnos ustreznih označb v polja 996/997 (gl. primer 4).  

 

 

\k – datum reklamacije 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 zjRek142\k19900202 

2.  

997  01 zk*\jR208 

3.  

997  01 dlD\n73829\s1994 f219950465 jAnno\1 k1994 mno.\1-3 p4 rClaming 1-

3/94,19960515 zjrekl 2-3\k19960515\Zzamujen dobavni rok va 4mk 3EUR 33,50 

4.  

997  11 zjREKLAMACIJA\k200201102 

 



 



COMARC/H  996/997 0 

© IZUM, maj 2014 996/997 0 - 1  

 

996/997 0 – ŠTEVILKA IN DATUM PREDRAČUNA 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

0  Številka in datum predračuna  

 S Številka predračuna 30 

 G Datum predračuna 8 

 C Cena predračuna 30 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\G – datum predračuna 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

\C – cena predračuna 

Oznaka valute pred vnosom cene je obvezna. Kontrolirana je po šifrantu, ki je enak šifrantu pri 

podpolju 99X3 – Cena (z računa). Pri vnosu cene tisočice označujemo, in sicer s piko. Vnos 

decimalk ni obvezen, če pa jih vnašamo, jih ločimo z vejico. 

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 0SPR-568\G19921508\CEUR 45 

2.  

996  ⊔2 0S4317\G19981113 

3.  

996  ⊔2 dlNP\u821.111\aBURNINGHAM J.\5Cannonball f100362588 o19990929 

xbNAR990\e19990622 0SPR-23\G19990329\CEUR 55,41 va 2mk 3EUR 55,41 
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996/997 1 – ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA 

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim računom, ponovimo podpolje 9971. Vsakemu 

ponovljenemu podpolju 9971 pa mora neposredno slediti podpolje 9973 s ceno, ki se nanaša na številko 

računa v podpolju 9971 (gl. primer 4). 

Vnos cen in računov v ponovljivi podpolji 996/9971 in 99X3 bo omogočal samo evidenco in izpis 

kontrolnega seznama po obdobjih. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

1  Številka in datum računa  

 m Številka računa 30 

 q Datum računa 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\q – datum računa 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 1mR-665\q19910131 

2.  

996  ⊔2 1mR-212\q19910828 

3.  

996  ⊔1 dlH\f 2\n146177 f100002281 o19981222 va 1m49100366091\q19981222 3EUR 

77,07 2mk  

4.  

997  01 1mD-18162\q19920115 3EUR 50<avans>1mE-00427\q19920507 3EUR 

27<doplačilo> 

997  01 1mR0011240\q19910301 3EUR 70<1. obrok>1mR00112645\q19910601 3EUR 

70<2. obrok>1mR0014002\q19910901 3EUR 70<3. obrok> 
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99X 2 – DOBAVITELJ 

Za potrebe evidence o dobaviteljih na vzajemnem nivoju vnesemo v podpolje 9982 podatek o dobavitelju 

z uporabo globalnega šifranta. Globalni šifrant definiramo samo za pomembnejše dobavitelje, vse druge 

pa vnašamo pod skupno šifro "other". 

 

adit Distriest (prej: Adit) 

al Azil, Knjigarna ZRC 

alt Markom, Ljubljana (prej: Altech, Ljubljana) 

cz Cankarjeva založba, Ljubljana 

czant Cankarjeva založba, Antikvariat, Ljubljana 

czmb Cankarjeva založba, Maribor 

del DELBANCO, Lueneburg 

delb am American Scientific Publ., Fort Lee (NJ) 

dn neposredno naročilo iz tujine 

dnslo neposredno naročilo iz Slovenije (založbe, firme, društva …) 

dzs Državna založba Slovenije 

ebsco EBSCO, Muenchen 

ebscobr EBSCO, Berlin 

jkbg Jugoslovanska knjiga, Beograd 

LS Lange & Springer, Berlin 

min MINERVA, Dunaj 

mk Mladinska knjiga, Ljubljana 

mkce Mladinska knjiga, Celje 

mkmb Mladinska knjiga, Maribor 

moh Mohorjan 

mzg Mladost, Zagreb 

nbg Nolit 

other drugi dobavitelji 

OVID OVID Technologies Inc. England 

pbg Prosveta, Beograd 

pt Primorski tisk 

pvbg Privredni vjesnik, Beograd 

sortiment Schweitzer Sortiment,Wien, Austria 

swets Swets, Frankfurt 

tan tien Tan Tien, Milada Djaniš s.p. 

val J. V. Valvasor, Ljubljana 

zomb Založba Obzorja, Maribor 

  
 

V polji 997 in 996 lahko vnašamo šifro dobavitelja prek lokalnega šifranta, ki omogoča tudi vnos naslova 

dobavitelja (naziv#ulica in hišna številka#poštna številka in kraj#država). Interpunkcija "#" pomeni izpis 

v novi vrstici. 

cz Cankarjeva založba#Kopitarjeva 2#1000 Ljubljana#Slovenija 

kz Kleine Zeitung#Schönaugasse 64#A-8011 Graz#Österreich 

mk Mladinska knjiga#Titova 3#1000 Ljubljana#Slovenija 

sln Slovenske novice, d.o.o.#Titova 33#1000 Ljubljana#Slovenija 

stb Steiermärkische Landesbibliothek am Joanneum#Kalchberggasse 2#A-

8011Graz#Pf 861#Österreich 
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Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

998 ⊔1 a19910103 b40013 c0 gc9 k1950/1951- va 2swets 3EUR 29 

2.  

997 01 c1 jVol. \3 k1990 mšt.\1-8 va 2mk 3EUR 120 

997 01 c2 jVol. \3 k1990 mšt.\1-8 va 2mk 3EUR 120 

3.  

997 01 jVol. \4 k1991 mšt.\1-2 va 2cz 3EUR 73 

 



COMARC/H  99X 3 

© IZUM, april 2016 99X 3 - 1  

 

99X 3 – CENA (Z RAČUNA) 

Za potrebe koordiniranja nabave vnesemo ceno v podpolje 9983. To je praviloma bruto cena z računa 

dobavitelja in zajema osnovno ceno, popuste, stroške poštnine in posredovanja ter tudi maržo in DDV. 

Vnos oznake za valuto je obvezen:  

ALL albanski lek 

ATS avstrijski šiling** (glej EUR) 

AUD avstralski dolar 

BAD bosansko-hercegovski dinar** (glej BAM) 

BAM konvertibilna marka 

BEF belgijski frank** (glej EUR) 

BGN bolgarski lev 

BRL brazilski real 

CAD kanadski dolar 

CHF švicarski frank 

CNY kitajski juan renminbi 

CSD srbski dinar** (glej RSD) 

CZK češka krona 

DEM nemška marka** (glej EUR) 

DKK danska krona 

EEK estonska krona** (glej EUR) 

EGP egiptovski funt 

ESP španska pezeta** (glej EUR) 

EUR evro 

FIM finska marka** (glej EUR) 

FRF francoski frank** (glej EUR) 

GBP britanski funt 

GRD grška drahma** (glej EUR) 

HKD hongkonški dolar 

HRK hrvaška kuna 

HUF madžarski forint 

IDR indonezijska rupija 

IEP irski funt** (glej EUR) 

IFV
1
 vavčer IFLA 

INR indijska rupija 

IRC
2
 poštni kupon 

ITL italijanska lira** (glej EUR) 

JPY japonski jen 

KRW južnokorejski won 

LTL litvanski litas 

LVL latvijski lats 

MKD denar 

MXN mehiški peso 

MYR malezijski ringgit 

NLG nizozemski gulden** (glej EUR) 

NOK norveška krona 

NZD novozelandski dolar 

PHP filipinski peso 

                                                      
1
 Koda se uporablja v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

2
 Gl. opombo pod št. 1. 
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PLN poljski zlot 

PTE portugalski escudo** (glej EUR) 

RON novi romunski lev 

RUB ruski rubelj 

RSD srbski dinar 

SEK švedska krona 

SGD singapurski dolar 

SIT slovenski tolar** (glej EUR) 

SKK slovaška krona** (glej EUR) 

THB tajski baht 

TRY turška lira 

USD ameriški dolar 

ZAR južnoafriški rand 

YUD jugoslovanski dinar** (glej MKD) 

YUM jugoslovanski dinar** 
 

Ceno lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 1). Če je podatek cena celo število, 

lahko izpustimo decimalno vejico in ničle, ki predstavljajo decimalni del števila (gl. primer 2). 

Za publikacije, ki jih dobimo avtomatsko z včlanjenjem v asociacijo, vnesemo ceno v višini članarine 

(kotizacije). V tem primeru mora biti koda v podpolju 99Xv – Način nabave enaka "g". Članarina se 

vnese samo, če je nižja od cene publikacije; če je višja, se vnese cena v višini stroškov nabave. 

V polje 997 in 996 vnesemo ceno za lokalne potrebe posamezne ustanove: 

 Če vnesemo ceno v posebnem oknu Nabavni podatki ali če uporabljamo segment COBISS3/Nabava 

ali segment COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 izpolni programsko. Cena v 

podpolju 996/9973 poleg DDV, poštnine in drugih posrednih stroškov vključuje tudi popust, kar 

omogoča pripravo seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi. V ponovljivo podpolje 996/9973 

se programsko vpiše podatek o popustu kot opomba (gl. primer 3).  

 Če ceno vnesemo ročno in vpišemo podatek o popustu v ponovljivo podpolje 996/9973, ki sledi 

podpolju 996/9973 s ceno (gl. primer 4), se pri pripravi seznamov in statistik v segmentu 

COBISS/Izpisi popust ne odšteje od cene, ki je vpisana v prvo podpolje 996/9973.   
 

Če smo serijsko publikacijo plačali z več računi, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno pred 

vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9971 s številko in datumom računa, ki se nanaša na 

ceno v podpolju 9973. Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo 

podpolje 9973 s ceno. Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z 

interno številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 5). Na osnovi 

nabavnih dokumentov, ki jih urejamo v segmentu COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 

izpolni programsko. 

Pri kombiniranih naročilih (skupni abonma), ko cena posameznega izvoda v računu ni znana, vpišemo 

skupno ceno v eno podpolje 996/9973, v preostala podpolja 996/9973 pa vpišemo ničlo ter med lomljena 

oklepaja komentar "CS", ki pomeni "Combined Subscription", ločilo "\" in ID polja 996/997, kjer je 

podana skupna cena (gl. primer 6). V polje 998 vpišemo pri eni od publikacij celotni znesek, pri 

preostalih pa ničlo. V nadaljevanju med lomljena oklepaja vnesemo komentar "CS", ločilo "\" in ISSN 

publikacije, kjer je podana skupna cena (gl. primer 7).                          

 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 
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PRIMERI  

1.  

998  ⊔1 3EUR 1.215,50 

2.  

998  ⊔1 3EUR 70.300 

3.  

997  01 dlČ\f2\n456688 f000003509 3EUR 32,40 3<10,0%> 

(V ceni je zajet popust in DDV. Popust  se kot opomba vpiše v ponovljivo 

podpolje.) 

4.  

996  ⊔1 dlČ\f2\n456688 f000003509 3EUR 1.215,50 315% 

(V ceno je zajet DDV, poštnina in drugi posredni stroški nabave, ne pa popust.) 

Opomba: Pri pripravi seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi se popust 

ne odšteje od cene, ki je vpisana v prvo podpolje 996/9973. 

5.  

997  01 f219940125 jVol.\3 k1994 mno.\1-12 va 1mD-162\q19940115 3USD 120<avans> 

71L-150\219940116 1mD-180\q19940320 3USD 120<doplačilo> 71L-

220\219940325 2mk 

6.  

001  ⊔⊔  an bm cm d0 

215  ⊔⊔ a271 str. d22 cm 

215  ⊔⊔ a4 zvočne kasete 

300  1⊔ aUčbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm 

996  ⊔2 c#019960255#1#1/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960255 

goar va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

3EUR 40,55 61038313 

996   ⊔2 c#019960255#1#2/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960256 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038314 

996  ⊔2 c#019960255#1#3/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960257 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038315 

996  ⊔2 c#019960255#1#4/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960258 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038316 

996  ⊔2 c#019960255#1#5/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960259 

goic va xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038313> 61038317 

  (Skupna cena računa, ki velja za komplet učbenika in štirih zvočnih kaset, je 

vpisana pri učbeniku.) 

7.  

011  ⊔⊔ e0003-3944 

997  ⊔2 xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409  

3EUR 2.821,82 61038318 

998  ⊔1 3EUR 2.821,82<CS> 

(Combined Subscription – skupna cena za več publikacij.) 
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011  ⊔⊔ e0753-9053 

997  ⊔2 xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038318> 61038319 

998  ⊔1 30<CS\0003-3944> 

(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z 

ISSN 0003-3944.) 

 

011  ⊔⊔ e0003-4401 

997  ⊔2 xb13-00142\e20130309 yg13-00156\h20130409 1m36/2013\q20130409 

30<CS\1038318> 61038320 

998  ⊔1 30<CS\0003-3944> 

(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z 

ISSN 0003-3944.) 
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99X 4 – FINANCER 

Za potrebe koordinacije nabave vpisujemo podatek v polje 998, in sicer za tekoče leto, za interno 

evidenco in potrebe arhiviranja pa v polje 997 oziroma 996. 

Če je financerjev več, vnašamo podatke o njih v ponovljiva podpolja 9984 (gl. primer 2), oz. v ponovljiva 

podpolja 996/9974. Opombe lahko vnašamo v podpolja samo v lomljenem oklepaju (gl. primer 5). 

V polje 997 oziroma 996  vpisujemo opombe (npr. nakup izredno dragih publikacij) in je namenjeno 

internim evidencam. Vpisuje se nestrukturirano. Največja dolžina podpolja je 40 znakov (gl. primera 3 in 

4). 

V polje 998 vpisujemo podatek samo za tuje serijske publikacije. Namenjen je koordinaciji nabave, zato 

se prenaša na vzajemni nivo. Kadar je način nabave nakup ali kotizacija, je vnos v podpolje za tuje 

serijske publikacije obvezen. 

 

 

Elementi & dolžina 

Elemente vnašamo le v podpolju 9984. 

 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

4  Financer  

 F Financer 5 

 P Odstotek financiranja 6 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\F – financer 

V element F vpišemo naziv financerja v šifrirani obliki. Šifrant je enoten: 

mk Ministrstvo za kulturo 

mizš Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

mšš Ministrstvo za šolstvo in šport (do 23. 12. 2000, od 1. 1. 2005) 

mzt Ministrstvo za znanost in tehnologijo (do 23. 12. 2000) 

mšzš Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (od 23. 12. 2000 do 1. 1. 2005) 

mvzt Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (od 1. 1. 2005) 

ARRS Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

kocla preostali člani konzorcija 

nnnnn sigla knjižnice/institucije 

 

Če je financer institucionalna enota z dodeljeno siglo (knjižnica, INDOK center …), vpišemo v 

element F siglo te enote. 

Za vpis lastne sigle in stoodstotnega financiranja zadostuje, da vpišemo znak "*", za vpis 

financerja mzt (do 23. 12. 2000) ali mšzš in stoodstotnega financiranja pa znak "m". V 

podpolje 9984 v teh primerih ni treba vnašati elementov. 
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\P – odstotek financiranja 

Odstotek financiranja vpišemo v element P kot vrednost med 1 in 100 brez znaka za odstotke. 

Podatek lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 6). Pravilnost vpisa se 

programsko preveri (seštevek odstotkov vseh financerjev mora biti 100).  

 

 

PRIMERI 

1.  

998  ⊔1 a19920331 b50300 c0 gc2 k1984 va 2dzs 3EUR 32 4F50300\P100 

2.  

998  ⊔1 a20010430 b50300 c0 gc2 k1978- va 2mk 3EUR 29 4Fmšzš\P70 4F50300\P30 

(Publikacijo financirata dva financerja MŠZŠ in knjižnica sama.) 

3.  

997  11 dlP\f2\n456688 f200000123 3EUR 23 311% 4MZT<40%> 

4.  

996  ⊔1 dlČ\f1\n136002 f019990963 3EUR 51,50 4MK<55%> 

5.  

997  11 dlS\f2\n11201 f200000318 3EUR 35,50 38% 4MŠZŠ<30%> 4MK<40%> 

6.  

998  ⊔1 a20110430 b50300 c0 gc2 k2011- va 2mk 3EUR 290 4FARRS\P75,55 

4F50300\P24,45 

(Odstotek financiranja je vnesen na dve decimalni mesti natančno.) 
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996/997 5 – VRSTA OBDELAVE (USMERJANJE) 

Podatek opisuje proces obdelave, ki poteka za določeno publikacijo. Uporablja se za periodični statistični 

pregled. Vnos je kodiran na osnovi lokalnega šifranta. 

Primer šifranta NUK Ljubljana: 

c slovenika 

dt drobni tisk 

lo lokalna obdelava 

np domača tiskarska produkcija tujih publikacij 

rl tuja referenčna literatura 

tp tuje publikacije 
 

 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

 

 

PRIMERI 

1.  

996  ⊔1 dlČ\f2\n431052 f019910263 o19911129 p5 5c va sf 1mRp468/91 3EUR 11,15 

2adit 

(Publikacija je del slovenske nacionalne bibliografije.) 

2.  

997  01 dlE\n1034\s2006 f420060061 o20060213 k2006 mno.\1-2 va p4 5tp vc 3EUR 

750,00 2adit 

(Koda "tp" označuje tujo publikacijo.) 
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996/997 7 – INTERNA ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA 

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo podpolje 9973 s ceno. 

Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z interno številko in datumom 

računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 4). 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

7  Interna številka in datum računa  

 1 Številka računa 30 

 2 Datum računa 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\2 – datum računa 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 71RI-342\219910502 

2.  

996  ⊔2 718844\219911013 

3.  

996  ⊔2 dlNV\u784.66\aBLACK R. f100010704 o19990612 va 3EUR 29,10 3<10%> 

71Rač.-1299\219990524 

4.  

997  01 f219940125 jVol.\3 k1994 mno.\1-12 va  1mD-162\q19940115 3USD 

120<avans> 71L-150\219940116 1mD-180\q19940320 3USD 120<doplačilo> 

71L-220\219940325  2mk 
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996/997 8 – NASLOVNIK ZA DAR ALI ZAMENO 

Podatek ima informativni namen in ga uporablja oddelek za nabavo pri zamenjavi in darovanju 

knjižničnega gradiva. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

8  Naslovnik za dar ali zameno  

 3 Naziv institucije 68 

 4 Datum pošiljanja 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\3 – naziv institucije 

Vnesemo naziv institucije, ki publikacijo prejme ali pridobi kot dar ali izvod pri zameni. 

Za vnos elementa 3 - naziv institucije lahko uporabimo lokalni šifrant. 

 

 

\4 – datum pošiljanja 

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko 

kontroliran.  

 

 

PRIMERI 

1.  

997  11 83NUK\419910805 

2.  

996  01 q13 va wb 2Založba Obzorja, Maribor 3EUR 76 83Österreichische 

Nationalbibliothek, Dunaj\41999013 
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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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998 A – KONZORCIJ 

Za potrebe koordinacije nabave vpisujemo v polje 998 podatek o konzorciju z uporabo globalnega 

šifranta. 

nd ni v konzorciju 

oth drugo 

Sage Sage 

SD Science Direct 

TF Taylor/Francis 

Wiley Wiley 

Elementi & dolžina 

Podpolje nima elementov. 

PRIMERI 

1.

998 ⊔1 a20220829 b50001 c0 eo gc1 k2006- va 2dn 3EUR 12.900 4FARRS\P100 ASage 

(Publikacija je del konzorcija Sage.) 

2.

998 ⊔1 a20220829 b50001 c0 eo gc2 k2014- va 2dn 3EUR 1.325 4FARRS\P100 And 

(Publikacija ni del nabavnega konzorcija.) 



 



COMARC/H Priloge 

© IZUM, november 2018 Priloge - 1 

VNOS PODATKOV O PRILOGAH 

Pomembnejše sekundarne bibliografske enote lahko opišemo kot samostojne bibliografske enote in jih 

povežemo z matičnim naslovom. 

Če obdelamo sekundarno publikacijo znotraj osnovne bibliografske enote serijske publikacije, je 

postopek naslednji: 

1. Sekundarna bibliografska enota ima svoje številčenje:

• Vsaka sekundarna enota se vnese v posebno polje 997.

• Obvezen je vnos elementa t – oznaka tipa enote v podpolju 997g

 - "s" – sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka

 - "d" – sekundarna bibliografska enota: kazalo

• V podpolje 997f vnesemo inventarno številko sekundarne enote. Če enoti ni dodeljena

lastna inventarna številka (letnik kot celota), uporabimo variabilni del inventarne številke.

• V podpolje 997h vnesemo naslov sekundarne enote za potrebe iskanja.

• V podpolja 997jklm vnašamo enako kot pri osnovni bibliografski enoti.

997 01 dlP\n1233\s1990 f2100300 jVol.\4 k1990 mno.\1-12 

997 01 gts dlP\n1233\s1990/dod.1 f2100300.1 jVol.\4 k1990 mšt.\1-2 hMoj mali 

vrt 

2. Sekundarna bibliografska enota nima svojega številčenja:

• Podatke za prilogo vpišemo v polje 997 skupaj z osnovno bibliografsko enoto.

• V podpolje 997h vnesemo naslov sekundarne enote za potrebe iskanja.

• Naslov priloge je smiselno vnesti za potrebe izpisa tudi kot opombo za javnost (COBISS+)

v podpolje 997m, med znake "< >".

997  01 dlP\n1233\s1990 f2100300 jVol.\4 k1990 hPoletna dela mno.\1-

12+pril.1<Poletna dela> 
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VSEBINA PODATKOV O STANJU ZALOGE 

Podpolje 998(V) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

OP. Pon. 

998 

M/S 

Pon. 

996/997 

M/S 

Izp. 

a Datum poročanja -/O -/O - - (1) -/NR -/- L 

b Oznaka ustanove - sigla O/O O/O - - (1) NR/NR -/- L 

c Število primerkov / Oznaka 

primerka/enote kompleta 

O/O O/O N O (1,2) NR/NR NR/NR L 

d Signatura (Postavitev) -/- N/N - - NR/NR -/- SIG1 

d Signatura (Postavitev) -/- -/- O O (3,5) -/- NR/NR 

\l Oznaka podlokacije v 

signaturi 

-/- -/- O O (3) -/- NR/NR SIG1 

\f Format -/- -/- O O -/- NR/NR L 

\n Tekoča številka -/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

\s Številčenje v signaturi -/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

\x Številčenje v signaturi – 

oznaka dela 

-/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

\d Dvojnica -/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

\i Interna oznaka -/- -/- O O -/- NR/NR SIG1 

\u UDK prosti pristop -/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

\a ABC in druge oznake – 

1.del

-/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

\5 ABC in druge oznake – 

2.del

-/- -/- O O -/- NR/NR SIG2 

e Indikator nabave1 -/O -/O - - -/NR -/- PO 

e Preusmeritev gradiva -/- -/- P P (3) -/- NR/NR 

\E Oznaka podlokacije -/- -/- P P (3) -/- NR/NR SIG1 

\D Datum preusmeritve 

gradiva 

-/- -/- P P (3) -/- NR/NR L 

f Številčna oznaka publikacije - 

Inventarna številka 

-/- -/- O O (3) -/- NR/NR L 

g Splošni podatki o zalogi -/P -/P N N (1,4) -/R NR/NR 

\t Oznaka tipa enote -/- -/N N N -/NR NR/NR –/PO 

\o Oznaka fizične oblika -/- -/N N N -/NR NR/NR –/PO 

\c Oznaka popolnosti -/P -/P N N (1,4) -/NR NR/NR –/PO 

\p Oznaka rednosti dotoka -/- -/N - N -/NR NR/NR –/PO 

\r Oznaka hranjenja -/- -/N N N -/NR NR/NR –/PO 

\I Oznaka integrirnega vira -/- -/- N N -/- NR/NR –/PO 

h Naslov enote -/- -/- N N -/- NR/R P 

i Obseg enote -/- -/- N - -/- NR/NR PO 

j Številčenje – drugi nivo (letnik) -/- -/- - O (5) -/- -/NR P 

k Letnica -/O -/O - O (1,5) -/R -/NR L 

l Številčenje – tretji nivo -/- -/- - O (5) -/- -/NR P 

m Številčenje – prvi nivo (zvezek) -/- -/- - O (3,5) -/- -/NR P 

n Opombe o stanju zaloge -/N -/N N N -/R R/R PO 

o Datum inventarizacije -/- -/- O O (6) -/- NR/NR L 

p Stopnja dostopnosti -/- -/- P P (3) -/- NR/NR –/PO 

q Status -/- -/- P P (3,6) -/- NR/NR –/PO 

r Inventarne opombe -/- -/- P P (6) -/- R/R PO 

s Vezava -/- -/- N N -/- NR/NR –/PO 

t Datum statusa -/- -/- N N -/- NR/NR L 

u Omejitev dostopnosti -/- -/- P P -/- NR/NR PO 

1 Podpolje 998e se na vzajemnem nivoju doda programsko. 
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Podpolje 998(V) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

OP. Pon. 

998 

M/S 

Pon. 

996/997 

M/S 

Izp. 

v Način nabave  -/O -/O O O (1,6) -/NR NR/NR –/PO 

w Namen nabave  -/- -/- N N (6) -/- NR/NR –/PO 

x Številka in datum naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR  

\b Številka naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\e Datum naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\X Opomba naročila -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

y Številka in datum prejema -/- -/- O O (6) -/- NR/NR  

\g Številka 

dobavnice/seznama 

-/- -/- O O (6) -/- NR/NR PO 

\h Datum 

dobavnice/seznama 

-/- -/- O O (6) -/- NR/NR L 

z Številka in datum reklamacije -/- -/- N N  -/- R/R  

\j Številka reklamacije -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\k Datum reklamacije -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\Z Opomba reklamacije -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

0 Številka in datum predračuna -/- -/- N N  -/- R/R  

\S Številka predračuna -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\G Datum predračuna -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\C Cena predračuna -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

1 Številka in datum računa -/- -/- O O (6) -/- R/R  

\m Številka računa -/- -/- O O (6) -/- NR/NR PO 

\q Datum računa -/- -/- O O (6) -/- NR/NR L 

2 Dobavitelj -/O -/O O O (1,6) -/NR NR/NR –/PO 

3 Cena (z računa) -/O -/O O O (1,6) -/NR R/R L 

4 Financer -/P -/P N N (1) -/R R/R  

\F Financer -/P -/P - - - -/NR -/- –/PO 

\P Odstotek financiranja -/P -/P - - - -/NR -/- L 

5 Vrsta obdelave (usmerjanje) -/- -/- N - - -/- NR/NR –/PO 

6 2 -/- -/- - - - -/- -/-  

7 Interna številka in datum 

računa 

-/- -/- N N  -/- R/R  

\1 Številka računa -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\2 Datum računa -/- -/- N N  -/- NR/NR L 
8 Naslovnik za dar ali zameno  -/- -/- N N  -/- NR/NR  

\3 Naziv institucije -/- -/- N N  -/- NR/NR PO 

\4 Datum pošiljanja -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

9 Številka za izposojo -/- -/- O O  -/- NR/R L 

A Konzorcij -/P -/- - -  -/NR -/- L 
 

Legenda:    

 998(V) : Zbirni podatki na vzajemnem nivoju 

 998(L) : Zbirni podatki na lokalnem nivoju 

 997 : Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij 

 996 : Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij 

 M : Monografske publikacije 

 S : Serijske publikacije 

    

 O :  Vnos je obvezen 

 P :  Vnos je obvezen, če podatek obstaja 

 N : Vnos ni obvezen 

    

 R :  Ponovljivo 

 NR : Ni ponovljivo 

 
2 Podpolje 99X6 se uporablja kot povezovalno podpolje. 
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 OP. : Opombe o obveznosti vnosa v podpolja za različne funkcije in stopnje 

avtomatizacije 

 (1) : Podpolje je obvezno v polju 998 pri avtomatizaciji online kataloga in 

koordinaciji nabave tujih serijskih publikacij.3 

 (2) : Podpolje je obvezno v polju 997, kadar evidentiramo več primerkov.  

 (3) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji izposoje. V polje 998(L) se ob 

koncu leta vnaša status za naročene publikacije. 

 (4) : Podpolje je obvezno v polju 998 pri avtomatizaciji online kataloga. V 

podpolju 998g je obvezna samo oznaka popolnosti (element c), če 

podatek obstaja. Podpolje je ponovljivo samo v okviru polja 998.  

 (5) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji internih evidenc o stanju zaloge 

serijskih publikacij (kontrolni kartoni v akcesiji, obdelavi, 

topografskem oddelku, listki v javnem katalogu,...). Podpolje 998k je 

ponovljivo samo v okviru polja 998.  

 (6) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji inventarne knjige. Če je znana 

le skupna cena za več publikacij, se vnese samo pri prvi publikaciji, pri 

vseh drugih pa samo številka računa.  

    

 Izp. : Skupina za pisavo izpisa 4 

 PO : Pisava predmetnih oznak 

 –/PO : Koda se izpiše v latinici, pomen kode pa je skladen s pravili za pisavo 

predmetnih oznak (PO) 

 P : Podatki, prepisani s predloge 

 L : Pisava latinica 

 SIG1 : Pisava, odvisna od indikatorja postavitve (2. ind.) (gl. spodnjo tabelo) 

 SIG2 : Pisava, odvisna od indikatorja postavitve (2. ind.) (gl. spodnjo tabelo) 

 

Postavitev po … 2. ind. SIG1 SIG2 

tekoči številki 

15 LAT LAT 

3 LAT CYR 

5 CIR LAT 

75 CIR CIR 

področjih 

25 LAT LAT 

4 LAT CYR 

6 CIR LAT 

85 CIR CIR 

 

Splošna opomba: 

Vsako odstopanje od zgornjih pravil za pisave se lahko spremeni z vnosom znakov za krmiljenje pisave. 

V podpolju 996/997d se pisava krmili z indikatorjem postavitve.V podpolju 998d pa, razen z indikatorjem 

postavitve, po potrebi krmilimo pisavo tudi z vnosom znakov za krmiljenje pisave (gl. primer 6). 

 

 
3 Za ustanove, za katere se opravlja poročanje o stanju zaloge za online kataloge, so potrebni podatki pod oznako 

(1) in morda še signatura (998d). 

4 Za podrobnejše informacije o pisavi izpisa gl. priročnik COMARC/B, Dodatek D.1 

5 Indikatorji, ki so predvideni za polje 998 serijske publikacije. 
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PRIMERI 

1. 

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a0-14-062105-9 

100 ⊔⊔ c1994 g1 hmac ek ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

200 0⊔ aOthello fWilliam Shakespeare 

675 ⊔⊔ a821.111-21=20 c821.111 b82 

700 ⊔1 aShakespeare bWilliam 4070 

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340 f019904906 t20020510 va  

996 ⊔7 dlČ\idl f2\n129340\dа f019904907 t20020510 va  

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340\db f019904908 t20020510 va 

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340\dc f019904909 t20020510 va 

(Izpis podpolja 996d: Ч дл II 129340 а-ц) 

2. 

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a0-8240-5748-1 

100 ⊔⊔ c1988 hscc ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

200 0⊔ aOthello ecritical essays fSusan Snyder 

675 ⊔⊔ a821.111(091) c821.111.09 

700 ⊔1 aSnyder bSusan 4070  

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340 f019904906 t20020510 va  

996 ⊔3 dlČ\idl f2\n129340\dа f019904907 t20020510 va  

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340\db f019904908 t20020510 va 

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340\dc f019904909 t20020510 va 

(Izpis podpolja 996d: Č dl II 129340 а-ц) 

3. 

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7cc  

010 ⊔⊔ a86-369-0197-9 

100 ⊔⊔ c1991 g1 hmac ib1 lcc 

101 0⊔ amac  

200 0⊔ aPoetski tvorbi fKočo Racin gizbor i predgovor Gane Todorovski g[likovno-

grafička oprema Kosta Bojadžievski] 

675 ⊔⊔ a821.163.3-1 b821-1 c821.163.3 

700 ⊔1 aRacin bKočo 4070 

996 ⊔8 dlČ\ipo\u821-1A-Ž\aRACIN K.\5Poetski f019904909 t20020510 va  

(Izpis podpolja 996d: Ч по 821-1А-Ж PAЦИH K. Поетски) 

4. 

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv 

100 ⊔⊔ c1989 hscc lba 

101 0⊔ Ascc 

200 0⊔ aAndrić i Krleža kao pisci detinjstva fRade Prelević 

675 ⊔⊔ a821.163.4.09 b821 c821.163.4.09 

700 ⊔1 aPrelević bRade 4070 

996 ⊔4 dlČ\idl\u821.163.4.09\aPRELEVIĆ R.\5Andrić f019904906 t20020510 va 

(Izpis podpolja 996d: Č dl 821.163.4.09 ПРЕЛЕВИЋ Р. Андрић) 
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5.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a86-7762-001-X 

100 ⊔⊔ bd c2004 ea g1 hslv ib lcb  

200 0⊔ aIgra brojeva i oblika 1 ematematika za 1. razred osnovne škole iPriručnik za 

učitelje fJasna Žic, Martina Rajšp g[priredila] Marina Jovanović 

675 ⊔⊔ a372.47(076.1) b3 c372.4 s3  

700 ⊔1 31355107 aŽic bJasna 4070  

996 ⊔2 dlČ\ipr\u372\aŽIC J.\5Igra brojeva f019904906 t20020510 va 

(Izpis podpolja 996d: Č pr 372 ŽIC J. Igra brojeva) 

6.  

001 ⊔⊔ ac ba cс d0 7vv 

011 ⊔⊔ е1452-3337  

100 ⊔⊔ bа c2006 d9999 hscc ib1 lba  

101 0⊔ ascc 

102 ⊔⊔ asrb bcs 

200 1⊔ aNacionalni registar lekova fglavni i odgovorni urednik Ljiljana Đukić 

207 ⊔0 a2006- 

675 ⊔⊔ a615 b61 c615 s61 

997 07 c1 dlCO\ip\f2\n2771\s2006 f100602457 k2006 o20060206 

997 07 c2 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\da f100602459 k2006 o20060206  

997 07 c3 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\db f100602461 k2006 o20060206 p7 

998 ⊔7 a20060206 b70000 c0 dCO p ␊ II 2771 ␍ a,b k2006- vd eo 

(Izpis podpolja 997d: ЦО п II 2771\2006 а-б 

Izpis podpolja 998d: ЦО п II 2771 а,б ) 
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PRIPOROČENE KRAJŠAVE
1
 

1
 Splošnih mednarodnih krajšav v tem seznamu ni. 

pril. priloga 

dod. dodatek 

supl. suplement 

index indeks 

jan. januar 

feb. februar 

mar. marec 

apr. april 

maj maj 

jun. junij 

jul. julij 

avg. avgust 

sep. september 

okt. oktober 

nov. november 

dec. december 

L. leto

Let. letnik 

G. godina

God. godište 

Jg. Jahrgang 

Vol. volume 

Tom Tom 

Bd. Band 

Hft. Heft 

knj. knjiga 

sv. sveska 

zv. zvezek 

št. številka 

br. broj 

no. number 

nr. Nummer 
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POSEBEN PRIMER VEČNIVOJSKEGA VNOSA 

V okviru ruske revije Referativnyj žurnal je v letu 1991 izšlo 24 rednih številk. Vsaka od številk je izšla v 

treh ali štirih delih (ločeni snopiči). Poleg rednih številk so izšle še naslednje priloge in indeksi: 

 Predmetnyj ukazatelj. Izšlo je 8 številk, vsaka številka v dveh ločenih delih (ločena snopiča). 

 Avtorskij ukazatelj. Izšlo je 24 številk in dva zvezka letnega avtorskega kazala, označena s "Tom I" in 

"Tom II". 

 Ponomernoj predmetnyj ukazatelj. Izšlo je 24 številk. 

 Patentnyj ukazatelj. Izšli sta 2 številki, vsaka v dveh ločenih delih (ločena snopiča). 

 Formulnyi ukazatelj. Prejeli smo dve številki, pričakujemo pa jih še več, kar smo označili z znakom 

"#" v podpolju 997m.  
 

Če izposojamo posamezne številke zvezkov (ne izposojamo pa posameznih snopičev), vnašamo podatke 

v naslednji obliki: 

 

997 01 f100001038 j19 k1991 hSvoduyi tom 

m1|I.II.III+2|I.II.III+3|I.II.III+4|I.II.III+5|I.II.III.IV+6|I.II.III.IV+7|I.II.III.IV+8|I.II

.III.IV+9|I.II.III.IV+10|I.II.III.IV+11|I.II.III+12|I.II.III+13|I.II.III+14|I.II.III+15|I.I

I.III+16|I.II.III+17|I.II.III+18|I.II.III+19|I.II.III+20|I.II.III+21|I.II.III+22|I.II.III+23

|I.II.III+24|I.II.III 

997 01 f100001038.1 gtd j19 k1991 hPredmetnyj ukazatelj 

m1|I.II+2|I.II+3|I.II+4|I.II+5|I.II+6|I.II+7|I.II+8|I.II 

997 01 f100001038.2 gtd j19 k1991 hAvtorskyj ukazatelj mno.\1-

24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo> 

997 01 f100001038.3 gtd j19 k1991 hPonomernoj predmetnyj ukazatelj mno.\1-24 

997 01 f1000001038.4 gtd j19 k1991 hPatentnyj ukazatelj m1|I.II+2|I.II 

997 01 f100001038.5 gtd j19 k1991 hFormulnyi ukazatelj mTom\1-2# 

998 ⊔1 a19920310 b50002 c0 dR 3922 gc9 k1965-1967 k1970-1991 va 2dzs 3USD 

5.394 
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Če izposojamo vsak snopič posebej, moramo vnesti podatke v naslednji obliki: 

 

997 01 f100001038 j19 k1991 hSvoduyi tom 

m1|I+1|II+1|III+2|I+2|II+2|III+3|I+3|II+3|III+4|I+4|II+4|III+5|I+5|II+5|III+5|IV+6|I

+6|II+6|III+6|IV+7|I+7|II+7|III+7|IV+8|I+8|II+8|III+8|IV+9|I+9|II+9|III+9|IV+ 

10|I+10|II+10|III+10|IV+11|I+11|II+11|III+12|I+12|II+12|III+13|I+13|II+13|III+ 

14|I+14|II+14|III+15|I+15|II+15|III+16|I+16|II+16|III+17|I+17|II+17|III+18|I+ 

18|II+18|III+19|I+19|II+19|III+20|I+20|II+20|III+21|I+21|II+21|III+22|I+22|II+ 

22|III+23|I+23|II+23|III+24|I+24|II+24|III 

997 01 f100001038.1 gtd j19 k1991 hPredmetnyj ukazatelj 

m1|I+1|II+2|I+2|II+3|I+3|II+4|I+4|II+5|I+5|II+6|I+6|II+7|I+7|II+8|I+8|II 

997 01 f100001038.2 gtd j19 k1991 hAvtorskyj ukazatelj mno.\1-

24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo> 

997 01 f100001038.3 gtd j19 k1991 hPonomernoj predmetnyj ukazatelj mno.\1-24 

997 01 f100001038.4 gtd j19 k1991 hPatentnyj ukazatelj m1|I+1|II+2|I+2|II 

997 01 f100001038.5 gtd j19 k1991 hFormulnyi ukazatelj mTom\1-2# 

998 ⊔1 a19920310 b50002 c0 dR 3922 gc9 k1965-1967 k1970-1991 va 2dzs 3USD 

5.394 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 20.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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