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10.2 KREIRANJE DODATNEGA LOKALNEGA ZAPISA 

Dodatni lokalni zapis kreiramo v primeru, ko je zaradi podatkov o zalogi 

presežena dopustna dolžina originalnega zapisa v COBISS2. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.  

2. Izberemo metodo Objekt / Kreiraj dodatni lokalni zapis. 

 

Po kreiranju dodatnega lokalnega zapisa se izpiše njegov COBISS.SI-ID. 

V lokalni zapis se pri kreiranju dodata podpolji: 

• "001x – Številka originalnega zapisa" z vpisanim COBISS.SI-ID 

originalnega zapisa 

• "200e – Dodatek k naslovu" z vrednostjo vzporedni zapis za 

monografske publikacije oz. stare številke za serijske publikacije 

 

Pri monografskih publikacijah je priporočljivo voditi vso zalogo za en oddelek 

v enem zapisu, saj bo tako postopek rezervacije gradiva v izposoji najbolj 

učinkovit. 

Pri serijskih publikacijah prenesemo v dodatni lokalni zapis podatke o zalogi 

za stare letnike. 

Pred prenosom zaloge za serijske publikacije je treba v dodatnem lokalnem 

zapisu: 

• dodati polje 998 in v podpolje 998n vpisati, da se zaloga vodi tudi v 

originalnem zapisu 
 

Primer: 

Podatki o zalogi za leto LLLL in dalje so v originalnem zapisu z ISSN 

(LLLL je leto, od katerega dalje se vodi zaloga v originalnem zapisu, ISSN 

pa številka iz podpolja 011e). 
 

•  po potrebi izpolniti/dopolniti podpolje 992b 
 

V originalnem zapisu moramo: 

• v podpolje 998n vpisati, da se zaloga vodi tudi v lokalnem zapisu 
 

Primer: 

Podatki o zalogi do leta LLLL so v dodatnem lokalnem zapisu v lokalni 

bazi (LLLL je leto, do katerega se vodi zaloga v lokalnem zapisu). 
 

• ohraniti podatke o zalogi (letih) in popolnosti v polju 998, saj je samo 

ta zapis viden tudi v vzajemni bibliografski bazi podatkov 
 

Če serijsko publikacijo obdelujemo tudi analitično, moramo članke obvezno 

vezati na nadrejeni zapis s pravim ISSN. 
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10.2.1 Prenos zaloge v dodatni lokalni zapis 

Po kreiranju dodatnega lokalnega zapisa prenesemo vanj del podatkov o zalogi 

(gl. pogl. 10.1). 

Če v dodatni lokalni zapis ne bomo prenesli vseh polj 996/997, vezanih na eno 

postavko naročila, moramo kreirati postavko naročila za dodatni lokalni zapis 

in nanjo prevezati del podatkov o zalogi. To naredimo z metodo pri postavki 

naročila v segmentu COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije. 

  

Dodatni lokalni zapis je kreiran. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko, pri kateri 

originalni zapis presega dopustno dolžino v COBISS2. 

2. Izberemo metodo Objekt / Kreiraj postavko za dodatni lokalni zapis in 

prenesi zalogo. 

Odpre se okno s seznamom polj 996/997. 

3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prenesti v dodatni lokalni zapis. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

4. Poiščemo in izberemo dodatni lokalni zapis. 

 

Izbrana polja 996/997 se prenesejo v dodatni lokalni zapis. Za prenesena polja 

se kreira postavka naročila, ki je povezana z dodatnim lokalnim zapisom. 
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