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4 DODAJANJE ZBIRNIH PODATKOV O 

ZALOGI (POLJE 998) 

Podatki v poljih 998 so namenjeni vodenju zbirnih podatkov o zalogi knjižnice. 

Bibliografski zapis ima lahko samo eno polje 998. 

Pri monografskih publikacijah se polja 998 ne vnašajo, temveč se zbirni 

podatki o zalogi programsko prenesejo v vzajemno bibliografsko bazo 

podatkov. 

Pri serijskih publikacijah se polja 998 dodajo programsko v segmentu 

COBISS3/Serijske publikacije (ob izstavitvi naročila ali zaključitvi vnosa 

seznama nenaročenih publikacij), kasneje pa se podatki glede na potrebe 

dopolnjujejo in spreminjajo ročno (gl. pogl. 4.2.1). Programsko se vpišejo 

naslednji podatki: 

 indikator postavitve – privzeta vrednost je odvisna od nastavitve v 

inicializacijski datoteki 

 datum poročanja (a) 

 oznaka ustanove – sigla (b) 

 število primerkov (c)  

 indikator nabave (e) – dobi vrednost trenutno naročena serijska 

publikacija 

 splošni podatki o zalogi (g) – element c dobi vrednost 0 

 letnica (k) 

 

Če ne uporabljamo segmenta COBISS3/Serijske publikacije, se vedno, ko 

dodamo prvo polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se programsko 

vpišeta podatka: 

 oznaka ustanove – sigla (b) 

 število primerkov (c)  
 

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 kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. 
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Za koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij vnesemo podatke sami. 

Prav tako se vedno, ko dodamo prvo polje 997 pri integrirnem viru, zbirnem 

zapisu ali izvedenem delu, odpre urejevalnik polja 998, kamor se programsko 

vpišeta naslednja podatka: oznaka ustanove – sigla (b) in število primerkov (c). 

Podpoglavja: 

 Dodajanje novega polja  

 Vnos podatkov  

 Brisanje polja  
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