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F.4 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

F.4.1 Statistike v skupini Šolske knjižnice 

F.4.1.1 Z-BibSiSt-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije in drugo knjižno 

gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je 

razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni najprej po jeziku (gradivo v slovenščini in v 

drugih jezikih). Uporabljena je razvrstitev jezik_BibSiSt_1 (slovenski/tuji). 

Sledi zbirna vrstica za vse jezike skupaj. Nato so prikazani podatki po vrsti 

strokovnega gradiva (strokovno gradivo, strokovno gradivo za strokovne 

delavce in strokovno pedagoško gradivo). Uporabljena je razvrstitev strokovno 

gradivo_BibSiSt_1.  

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Zbirka knjižnega gradiva 

(inv. enote).  
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Zbirka knjižnega gradiva 

(inv. enote). 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.1.2 Z-BibSiSt-02: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske 

publikacije in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni najprej po jeziku (gradivo v slovenščini in v 

drugih jezikih). Uporabljena je razvrstitev jezik_BibSiSt_1 (slovenski/tuji). 

Sledi zbirna vrstica za vse jezike skupaj. Nato so prikazani podatki po vrsti 

strokovnega gradiva (strokovno gradivo, strokovno gradivo za strokovne 

delavce in strokovno pedagoško gradivo). Uporabljena je razvrstitev strokovno 

gradivo_BibSiSt_1.  

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov vodoravno 

in navpično razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede 

na način nabave (inv. enote). 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave (inv. enote) (za točko 

2.1.2 c) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način 

nabave (inv. enote). 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave (gradivo, nabavljeno z 

nakupom, lastno izdajo (lastne publikacije šole), zameno in darovi, prikazano 

je tudi gradivo, nabavljeno z drugimi načini nabave, in gradivo, kjer način 

nabave ni vpisan). Nato so podatki razporejeni po jeziku (gradivo v katerem 

koli jeziku in gradivo v slovenščini). Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave 
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skupaj. Uporabljeni sta razvrstitvi način nabave_BibSiSt_1 in jezik_BibSiSt_2 

(slovenski/katerikoli).  

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabelah Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih ne glede 

na način nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 a) v vprašalniku BibSiSt), Prirast 

neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih ne glede na način nabave (naslovi) 

(za točko 2.2.2 b) v vprašalniku BibSiSt) in Prirast neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih po načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 c) v 

vprašalniku BibSiSt) velja enako, kot je opisano pri tabelah za knjižno gradivo. 

Razlika je le v razporeditvi po vrsti gradiva. Neknjižno gradivo je razvrščeno 

po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je razvrstitev neknjižno 

gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

ne glede na način nabave (inv. enote). 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.1.3 Z-BibSiSt-03: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije in drugo knjižno 

gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je 

razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_1. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 
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publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 

F.4.2 Statistike v skupini Visokošolske knjižnice 

F.4.2.1 Z-BibSiSt-11: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.2.2 Z-BibSiSt-12: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge 

(disertacije, diplomske, magistrske in raziskovalne naloge), serijske 

publikacije, patenti, standardi in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za 

vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno 

gradivo_BibSiSt_2. 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave za gradivo, nabavljeno z 

nakupom, obveznim izvodom, obveznim izvodom ustanove, zameno in darovi, 

prikazano je tudi gradivo, nabavljeno z drugimi načinini nabave, in gradivo, pri 

katerem način nabave ni vpisan. Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave 

skupaj. Uporabljena je razvrstitev način nabave_BibSiSt_2. 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov razporejeni 

enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave (inv. enote). 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabeli Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po 

načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2) v vprašalniku BibSiSt) so podatki 

vodoravno razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, 

elektronske publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi 

zbirni stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. 

Uporabljena je razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

po načinu nabave (inv. enote). 
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PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.2.3 Z-BibSiSt-13: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih 

nosilcih ter skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 
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F.4.3 Statistike v skupini Specialne knjižnice 

F.4.3.1 Z-BibSiSt-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.3.2 Z-BibSiSt-22: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek F.4-8 © IZUM, oktober 2020 

 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge 

(disertacije, diplomske, magistrske in raziskovalne naloge), serijske 

publikacije, patenti, standardi in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za 

vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno 

gradivo_BibSiSt_2. 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave na gradivo, nabavljeno z 

nakupom, obveznim izvodom ustanove, zameno in darovi, prikazano je tudi 

gradivo, nabavljeno z drugimi načini nabave, in gradivo, pri katerem način 

nabave ni vpisan. Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave skupaj. Uporabljena 

je razvrstitev način nabave_BibSiSt_3. 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov razporejeni 

enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave (inv. enote). 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabeli Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po 

načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 v vprašalniku BibSiSt) so podatki 

vodoravno razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, 

elektronske publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi 

zbirni stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. 

Uporabljena je razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

po načinu nabave (inv. enote). 

PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.3.3 Z-BibSiSt-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 
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Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 

F.4.4 Statistike v skupini Splošne knjižnice 

F.4.4.1 Z-BibSiSt-31: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 
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KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_3. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.4.2 Z-BibSiSt-32: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih ter skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske 

publikacije, patenti, standardi in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za 

vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno 

gradivo_BibSiSt_3. 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave na gradivo, nabavljeno z 

nakupom, obveznim izvodom, zameno in darovi, prikazano je tudi gradivo, 

nabavljeno z drugimi načini nabave, in gradivo, pri katerem način nabave ni 

vpisan. Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave skupaj. Uporabljena je 

razvrstitev način nabave_BibSiSt_4. 
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V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov razporejeni 

enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu  nabave (inv. enote). 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabeli Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po 

načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 v vprašalniku BibSiSt) so podatki 

vodoravno razporejeni po vrsti gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

po načinu nabave (inv. enote). 

PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

F.4.4.3 Z-BibSiSt-33: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih ter skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 
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ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 
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