
COBISS COBISS3/Zaloga
 

© IZUM, oktober 2008 
 

5.1-1

5.1 O UREJEVALNIKU 

V urejevalniku Polje 996/997 so podatki, ki jih vnašamo v polje 996/997, 
razporejeni v tri skupine (trije zavihki). Urejeni so delno po abecednem 
vrstnem redu črkovnih oznak podpolj, delno pa glede na pogostost uporabe: 

• zavihek I1, I2, c, d, f, o, p, q, t, u, 9, n, r za vnos indikatorjev, oznake 
primerka, signature, inventarne številke in datuma inventarizacije, 
stopnje dostopnosti, statusa, omejitve dostopnosti, številke za izposojo 
ter opomb; s klikom na gumb Nabavni p. lahko odpremo urejevalnik 
za vnos nabavnih podatkov; s klikom na gumb Polje 998 odpremo 
urejevalnik za urejanje zbirnih podatkov o zalogi serijskih publikacij 

• zavihek e, g, h, i, s, w, 4, 5, kjer vnesemo preusmeritev, splošne 
podatke o zalogi, naslov, obseg enote, vezavo, namen nabave, 
financerja ter vrsto obdelave 

• zavihek j, k, l, m za vnos številčenja serijskih publikacij na vseh treh 
nivojih ter drugih podatkov, ki se nanašajo na serijske publikacije 

 

Pod vsakim zavihkom so preko gumbov dostopni postopki: 

• gumb COMARC – prikaz bibliografskega zapisa z vsemi polji 996/997 
v formatu COMARC; posamezni podatek lahko kopiramo in ga 
"prilepimo" na ustrezno mesto v urejevalniku 

• gumb Določi številke – določitev inventarne številke, tekoče številke 
in številke za izposojo; pred tem moramo za vsako številko iz 
spustnega seznama izbrati ustrezni števec (gl. pogl. 13.2) 

• gumb Kopiraj – prenos podatkov v druga polja 996/997 v istem 
bibliografskem zapisu (gl. pogl. 6.1) 

• gumb Izpiši nalepke – izpis nalepk za gradivo, tudi za pričakovane 
številke serijske publikacije (gl. pogl. 7.2) 

 

Kjer koli v urejevalniku lahko s tipko <F3> odpremo iskalnik Polje 996/997 in 
preverimo že obstoječe podatke (postopek je opisan v priročniku 
COBISS3/Osnovna navodila, gl. pogl. 3.2). 

 

Primer: 

V poljih 996/997 vpisujemo tekoče številke v signaturi ročno. Pred vpisom 
tekoče številke želimo pogledati zadnjo porabljeno številko. V urejevalniku 
Polje 996/997  lahko odpremo iskalnik Polje 996/997 s tipko <F3>, kjer 
poiščemo zadnjo vpisano tekočo številko. 

 
 


	5.1 O urejevalniku

