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19.1-1 

19.1 INTEGRIRNI VIRI 

Med integrirne vire prištevamo: 

• nevezane liste z zamenljivo vsebino 

• baze podatkov 

• spletne strani 

19.1.1 Nevezani listi z zamenljivo vsebino 

Pri teh publikacijah se dopolnila integrirajo v celoto, preklicane vsebine pa se 

izločajo. 

Osnovno enoto (npr. fascikel), v katero integriramo dodatke in dopolnila, 

inventariziramo v novem polju 997. V urejevalniku Polje 996/997 na zavihku 

e,g,h,i,s,w,4,5 pri "Oznaka integrirnega vira (g\I)" izberemo vrednost m – 

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

Pri polju 997 za osnovno enoto vpišemo še inventarno opombo v podpolje 

997r, npr.: dopolnitve integrirane. 

Dodatke in dopolnila, ki ne ostanejo ločeni, ampak se zlijejo v celoto 

integrirnega vira (npr. v fascikel), inventariziramo v novem polju 997 v okviru 

koledarskega leta. V tem polju v podpolje 997m vpišemo številčenje dopolnil 

ali prilog, ki jih prejmemo v istem koledarskem letu. Polje 997 označimo z 

oznako integrirnega vira tako, da v urejevalniku Polje 996/997 na zavihku 

e,g,h,i,s,w,4,5 pri "Oznaka integrirnega vira (g\I)" izberemo vrednost i – v 

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

Tako označena polja: 

• se ne prikazujejo v COBISS+ in v katalogu v izposoji; 

• so nedostopna za rezervacijo ali izposojo; 

• so izločena iz obsega inventure; 

• se upoštevajo v statistkah prirasta, odpisa in knjižnične zaloge (tako 

številčno kot finančno). 
 

Pri poljih 997 za dodatke in dopolnila vpišemo še inventarno opombo v 

podpolje 997r, npr.: integrirano k IN=<inventarna_številka_fascikla>. 

Pri posodobitvah na CD-jih lahko knjižnica (začasno) hrani predhodne izdaje. 

Z ustrezno oznako integrirnega vira, ki jo vnesemo v urejevalnik Polje 996/997 

na zavihku e,g,h,i,s,w,4,5, lahko pri "Oznaka integrirnega vira (g\I)" določimo 

način izpisa v COBISS+: 

• če ne želimo izpisati podatkov o izvodu, izberemo vrednost i – v 

osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v 

COBISS+ 

• če želimo izpisati podatke o zvezkih, vpisanih v podpolje 997m, 

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

19.1.1.1 Nevezani listi z zamenljivo vsebino – arhivski 

izvod 

Arhivski izvod mora ohraniti izvirno obliko. Dopolnila se samo dodajajo, 

preklicane vsebine pa se ne izločajo.  

Osnovno enoto (npr. fascikel) inventariziramo v novem polju 997. V tem polju 

v podpolje 997m vpišemo tudi dopolnila, ki jih prejmemo v istem koledarskem 

letu, kot smo inventarizirali osnovno enoto.  

Dodatke in dopolnila, ki jih le dodajamo, inventariziramo v novem polju 997 v 

okviru koledarskega leta. V tem polju v podpolje 997m vpišemo številčenje 

dopolnil ali prilog, ki jih prejmemo v istem koledarskem letu. 

Arhivski izvodi so popolnoma nedostopni za izposojo. Polj 997 ne označujemo 

z oznako integrirnega vira.  

19.1.2 Baza podatkov 

Gre za baze podatkov, dostopne na fizičnem nosilcu (npr. CD-ROM-u) ali na 

spletu (z geslom ali brez gesla), katerih vsebina se dopolnjuje oz. spreminja. 

19.1.2.1 Baza podatkov na fizičnem nosilcu (npr. 

CD-ROM-u) 

Osnovno enoto inventariziramo v novem polju 997.  

Posodobitve inventariziramo v novem polju 997 v okviru koledarskega leta. V 

tem polju v podpolje 997m vpišemo številčenje posodobitev, ki jih prejmemo v 

istem koledarskem letu.  

Knjižnica se odloči, ali predhodne izdaje (začasno) hrani ali ne. Z ustrezno 

oznako integrirnega vira, ki jo vnesemo v urejevalnik Polje 996/997 na zavihku 

e,g,h,i,s,w,4,5, lahko pri "Oznaka integrirnega vira (g\I)" določimo način izpisa 

v COBISS+: 

• če ne želimo izpisati podatkov o izvodu, izberemo vrednost i – v 

osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v 

COBISS+ 

• če želimo izpisati podatke o zvezkih, vpisanih v podpolje 997m, 

izberemo vrednost s – osnovna enota (CD-ROM itd.); izpis zvezkov v 

COBISS+. 
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19.1.2.2 Baza podatkov na fizičnem nosilcu (npr. CD-

ROM-u) – arhivski izvod 

Arhivski izvod mora ohraniti izvirno obliko. Hranijo se vse predhodne izdaje.  

Arhivski izvodi so popolnoma nedostopni za izposojo. Polj 997 ne označujemo 

z oznako integrirnega vira. 

19.1.2.3 Spletna baza podatkov 

Informacije o dostopu so vpisane v bibliografskem zapisu v polju 856. Vnos 

podatkov o zalogi v polja 997 ni predviden. Podatke o nabavi beležimo v 

segmentu COBISS3/Elektronski viri. 

19.1.3 Spletne strani 

Gre za spletna mesta, katerih vsebina se dopolnjuje oz. spreminja in do katerih 

je omogočen spletni dostop z geslom ali brez. Informacije o dostopu so vpisane 

v bibliografskem zapisu v polju 856. Vnos podatkov o zalogi v polja 997 ni 

predviden. 
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