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998 ZBIRNI PODATKI O STANJU  

ZALOGE 

Zbirni podatki o stanju zaloge za potrebe COBISS/OPAC-a 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 
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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. 

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/OPAC) med znakoma "< >" 

in interne opombe med znakoma "<< >>" (npr. mno.\1-13<št. 11 je poškodovana>). 
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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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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/OPAC-a 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/OPAC-u 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/OPAC-u.  

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/OPAC-a (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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996/997 e – PREUSMERITEV GRADIVA 

Pri ustanavljanju novih organizacijskih enot (podružnic ali oddelkov) se pogosto pojavi potreba, da bi v te 

enote premestili oz. preusmerili določeno zalogo gradiva iz drugih enot knjižnice. Ker podatka o prvotni - 

"pravi" lokaciji v podpolju 99Xd, element l ne smemo spreminjati, je za vpis nove oznake lokacije, kamor 

je bilo gradivo preusmerjeno, namenjeno podpolje 996/997e. V takšnih primerih v podpolje 996/997q ne 

vnašamo kode "5" – preusmerjeno. Poudariti je treba, da v primeru preusmeritve gradiva ne gre niti za 

knjigovodski odpis gradiva v enoti, ki je gradivo preusmerilo v novo enoto, niti za primer darovanja drugi 

enoti, prav tako pa se ta postopek ne uvršča niti v evidenco medoddelčne izposoje. 

Gradivo, ki je bilo preusmerjeno, lahko ostane na novi lokaciji dalj časa in se na svojo prvotno lokacijo 

vrne šele takrat, ko bomo želeli to gradivo odpisati - takrat bo potrebno šifro oznake podlokacije in 

datuma preusmeritve gradiva v podpolju 996/997e zbrisati. 

 

 

Elementi & dolžina 

PODPOLJE/ELEMENT DOLŽINA 

e  Preusmeritev gradiva  

 E Oznaka podlokacije 10 

 D Datum preusmeritve gradiva 8 

 

 

OPIS ELEMENTOV 

 

\E – oznaka podlokacije 

Vpis oznake podlokacije v element E preverjamo z lokalnim šifrantom elementa l podpolja 

99Xd. 

 

 

\D – datum preusmeritve gradiva 

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

"LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.  

 

 

PRIMERI  

1.  

996 ⊔ 2 dlTE\u886.3-313.1 f000007857 eENV\D19920601 

(Gradivo, ki ima oznako podlokacije TE, je bilo prerazporejeno na podlokacijo 

NV.) 
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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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997 j - ŠTEVILČENJE – DRUGI NIVO (LETNIK) 

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

to podpolje letnik. 

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/OPAC. 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/OPAC,...) 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 jVol.\5 k1990 mno.\1-8 
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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.) 
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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/OPAC) 

Glede opomb, ki so javnega značaja, je smiselno kriterije in tekste poenotiti. 
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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 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 
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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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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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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/OPAC) 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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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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