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D.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

Kateri podatki se bodo izpisali v izpisih, je odvisno od vrste in definicije izpisa. 

V izpisih Z–PL–B04, Z–PL–B05 in Z–PL–B06 sta možna dva načina prikaza. 

 Bibliografski podatki so označeni s predponami: 

 pri monografskih publikacijah 

"AU= (avtor) TI= (naslov) PU= (založnik) PY= (leto izida) LA= 

(jezik)" 

 pri serijskih publikacijah 

"TI= (naslov) SP= (ISSN) LA= (jezik)" 
 

 Bibliografski podatki so izpisani v strukturirani obliki: 

 pri monografskih publikacijah  

"Avtor: Naslov. Založba, Leto. Jezik" 

 pri serijskih publikacijah 

"Naslov; ISSN; Jezik"  
 

Način izpisa bibliografskih podatkov nastavi IZUM v dogovoru s knjižnico kot 

parameter v inicializacijski datoteki. 

D.3.1 Z-PL-B01: Zaloga z datumom 

inventarizacije 

Izpis je seznam inventariziranega gradiva, urejenega naraščajoče po inventarnih 

številkah.  

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-01 (gl. pogl. B.3.1). Ker 

se način nabave izpiše v kodirani obliki, je na koncu tabele legenda. Na zadnji 

strani izpisa so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti, skupno 

število obdelanih polj 996/997, število polj 996/997, ki nimajo vpisane cene, in 

skupno število bibliografskih enot.  

D.3.2 Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa 

Izpis je seznam inventariziranega gradiva, urejenega naraščajoče po inventarnih 

številkah.  

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-02 (gl. pogl. B.3.2). Prav 

tako so na koncu izpisa navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti, 

skupno število obdelanih polj 996/997, število polj 996/997, ki nimajo vpisane 

cene, in skupno število bibliografskih enot.  
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D.3.3 Z-PL-B04: Seznam novosti po 

podlokacijah 

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu 

inventarizacije) in se izpiše pri vsaki podlokaciji posebej. 

Izpis vključuje naslednje podatke: 

 bibliografske podatke (za serijske publikacije še letnik in prejeto 

številko zvezka) 

 COBISS.SI-ID 

 skupino UDK 

 datum prejema (datum inventarizacije) 
 

D.3.4 Z-PL-B05: Novosti 

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu 

inventarizacije) in izpiše v enotnem seznamu.  

Izpis vključuje naslednje podatke: 

 bibliografske podatke (za serijske publikacije še letnik in prejeto 

številko zvezka) 

 signaturo 

 COBISS.SI-ID 

 skupino UDK  

 datum prejema (datum inventarizacije) 

D.3.5 Z-PL-B06: Seznam novosti po UDK (675b) 

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu 

inventarizacije) in se izpiše pri vsaki skupini UDK posebej (podpolje 675b). 

Podatki na izpisu so enaki podatkom iz seznama Z-PL-B05 (gl. pogl. D.3.4).  

D.3.6 Z-PL-B07: Seznam polj brez vpisa v 

996/9973 

Izpis je seznam gradiva, ki nimajo vpisanega podatka v podpolje 996/9973.  

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-01 (gl. pogl. B.3.1). Ker 

se način nabave izpiše v kodirani obliki, je na koncu tabele legenda. 
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D.3.7 Z-PL-B08: Rekapitulacija podatkov o 

zalogi 

Izpis vključuje naslednje podatke, ločene za monografske in serijske 

publikacije: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti (Znesek v stari domači 

valuti, Znesek v domači valuti, Zneski v tujih valutah), skupno število 

bibliografskih enot (Število naslovov), skupno število obdelanih polj 996/997 

(Število vseh enot), podatek o številu polj 996/997, ki imajo v prvem podpolju 

996/9973 vpisano opombo (Število enot z opombo v 996/9973), in številu polj 

996/997, ki v 996/9973 nimajo vpisanega podatka (Število enot brez vpisa v 

996/9973), ter skupno število zvezkov (Število zvezkov v 997m). 

D.3.8  Z-PL-B09: Seznam odpisanega gradiva 

(ponudba)  

Podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-12 (gl. pogl. B.3.12). Oba 

izpisa se razlikujeta le glede priprave. 

D.3.9 Z-PL-B13: Gradivo za evidentiranje in 

izbor 

Izpis je namenjen nacionalni knjižnici in drugim knjižnicam kot pomoč pri 

preverjanju in izbiri gradiva, ki jim ga ponudijo knjižnice (gl. pogl. B.3.12). 

Izpis s seznamom gradiva za evidentiranje in izbor se pripravi programsko, ko 

izvedemo metodo preverjanja podatkov (gl. pogl. 17). 

Ko izvedemo metodo preverjanja podatkov za monografske publikacije, se v 

seznamu izpišejo naslednji podatki: 

 bibliografski opis enote 

 ISBN  

 COBISS.SI-ID 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev) 
 

Ko izvedemo metodo preverjanja podatkov za serijske publikacije, pa se v 

seznamu izpišejo naslednji podatki: 

 bibliografski opis enote 

 ISSN  

 COBISS.SI-ID 
 

Podatki o inventarni številki, signaturi, letnici in številčenju se izpišejo na 

posebnem seznamu (gl. pogl. D.3.10) 
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D.3.10 Z-PL-B14: Zaloge za evidentiranje in izbor 

Izpis je namenjen nacionalni knjižnici in drugim knjižnicam kot pomoč pri 

pregledu zalog gradiva iz seznama za evidentiranje in izbor (gl. pogl. D.3.9). 

Pripravi se programsko, ko izvedemo metodo preverjanja podatkov (gl. pogl. 

17).  

Izpis je podroben seznam gradiva, ki smo ga izbrali in pri katerem imamo v 

svoji lokalni bazi podatke o zalogi. Na osnovi podatkov o zalogi izberemo tiste 

letnike serijskih publikacij, ki jih potrebujemo.  

Seznam vključuje naslednje podatke: 

 bibliografski opis enote  

 ISSN  

 COBISS.SI-ID 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev) 

 letnica 

 oznaka številčenja letnikov in številčenje – drugi nivo (letnik) 

 oznaka številčenja zvezkov in številčenje – prvi nivo (zvezek) 

D.3.11 Z-PL-C01: Nalepka za gradivo 

Izpišemo lahko nalepke treh velikosti: 

 majhne (25 x 50 mm) 

 srednje (60 x 40 mm) 

 velike (75 x 50 mm) 
 

Oblika in vsebina podatkov na nalepki je v knjižnici določena z Zapisnikom o 

zalogi, v katerem je opredeljen tudi način beleženja zaloge knjižničnega 

gradiva. 
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