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5 DODAJANJE PODROBNIH PODATKOV O 

ZALOGI (POLJE 996/997) 

V knjižnicah se na osnovi podrobnih podatkov o zalogi v poljih 996/997 vodi 

evidenca inventarja in izvaja izposoja gradiva. Eno polje 996 običajno 

predstavlja izvod monografske publikacije, eno polje 997 pa letnik serijske 

publikacije. 

Polja 996/997 lahko nastanejo v postopku nabave gradiva v segmentih 

COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, lahko pa jih dodamo tudi 

sami neodvisno od nabave. 

 

Opozorilo: 

Če je v zapisu za serijsko publikacijo v podpolju 998c ročno vpisano število 

različno od 0 pomeni, da knjižnica pred prehodom na COBISS/OPAC, V6.0 ni 

urejala podrobnih podatkov o zalogi serijske publikacije. V tem primeru polja 

997 ni mogoče dodati ročno, niti ne more nastati v postopku nabave. Če želimo 

za to serijsko publikacijo v zapis dodati polje 997, moramo najprej vpisati 

število 0 v podpolje 998c v element 7. 

 

V poglavju je opisano neodvisno dodajanje polj 996/997 in vnos podatkov v 

polja, ki so tako pripravljena za uporabo v segmentu COBISS3/Izposoja in 

zadoščajo zakonskim zahtevam o vodenju inventarja. Vsi podatki se vnašajo v 

polja 996/997 po pravilih, ki veljajo za format COMARC/H. 

Nabavni podatki so v razredu Polje 996/997 – nabavni podatki. Nanašajo se 

na naročanje in nabavo. Z njimi opredelimo način nabave, dobavitelja, številke 

nabavnih listin, cene. 

 Polja 996/997 so povezana z istimi nabavnimi podatki, če pripadajo isti 

postavki iz nabavne listine, ki je bila obdelana v segmentu COBISS3/Nabava 

ali COBISS3/Serijske publikacije. Če polja 996/997 vnesemo sami, ima vsako 

polje 996/997 svoje nabavne podatke. 

Podatki o nabavi se vnesejo: 

• programsko v postopku nabave monografskih in serijskih publikacij, tj. 

z uporabo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije 
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• ročno, če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije ne uporabljamo 

 

Nabavnih podatkov, ki so nastali programsko, ni smiselno popravljati. 

Pri dodajanju polja 996/997 poleg nabavnih podatkov vnesemo tudi podatke, s 

katerimi izvod gradiva inventariziramo. 

Pri vnosu podatkov se uporabljajo naslednji lokalni šifranti: 

• format (d\f) 

• oznaka podlokacije v signaturi (d\l) 

• interna oznaka (d\i) 

• vrsta obdelave (5) 

• UDK prosti pristop (d\u) 
 

Lokalne šifrante urejamo iz menija Sistem z metodo Lokalni šifranti 

(postopek je opisan v priročniku COBISS3/Osnovna navodila, gl. pogl. 4.7). 

Vnos podatkov, kot so interna oznaka, format, UDK prosti pristop in vrsta 

obdelave je odvisen od nastavitve v inicializacijski datoteki. Podatke lahko: 

• izberemo iz spustnega seznama ali šifranta 

• vpišemo ali izberemo iz šifranta 
 

 

Podpoglavja: 

• O urejevalniku  

• Dodajanje novega polja  

• Vnos podpolj 

• Prikaz dnevnika sprememb podatkov v poljih 996/997 
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