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NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 
LJUBLJANA; TURJAŠKA 1 
 
 
Datum: 14.4.2003 
 
Štev:     11-JN-61-2/03-BA-as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.  P O V A B I L O 

 
 

partnerjem  za udeležbo na javnem razpisu 
 

 
 
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v a b i vse zainteresirane kandidate, da se kot partnerji 
NUK- a prijavijo na javni razpis za pripravo in izdelavo skupnega projekta izdelave in trženja 
podatkovne baze serijskih elektronskih publikacij v digitalni obliki 
 
Rok za oddajo prijav je 12.5.2003. 
 
Dokumentacijo javnega razpisa lahko kandidati dvignejo vsak delavnik od 9. do 12.ure v tajništvu 
NUK ali na spletni strani www.nuk.uni-lj.si. 
 
Kontaktna oseba na strani NUK-a je ga. Alenka Kavčič-Čolić. tel. 2001-131. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Narodna in univerzitetna knjižnica  
 
 
 
 
                                                                                                            mag. Lenart Šetinc 
                                                                                                                    ravnatelj  
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II.  NAMEN IN CILJI PROJEKTA 
 

1. 
 
Kot slovenska nacionalna knjižnica ima NUK nalogo, da zbira vso pisano dediščino. Zakon o 
obveznem pošiljanju tiskov in Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne avdio in video 
dejavnosti zaveže vse založnike tiskanih publikacij, oz. osebe, ki razmnožujejo tisk, da Nuk 
oddajo določeno število izvodov le-teh.  
 
Ker bo v prihodnosti  zakonodaja na področju obveznega izvoda  zajela tudi elektronske 
publikacije, je NUK  kot nacionalna knjižnica dolžna tudi tovrstno zbiranje in arhiviranje, kar 
narekuje izdelavo, aplikacije in razvoj posebne podatkovne baze v ta namen.  
 

2. 
 
Zbiranje obveznih izvodov publikacij omogoča Nuk- u, da ohranja celotno slovensko produkcijo. 
(sloveniko).Fond, ki ga hrani NUK, in ga nima nobena druga institucija, predstavlja informacijski 
vir neprecenljive vrednosti. Kot neprofitna organizacija, daje NUK s tem razpisom možnost 
svojim partnerjem, ki bi pomagali pri projektu podatkovne baze, da tovrstno računalniško 
aplikacijo in podatkovno bazo tudi tržijo. 
 

3. 
 
Namen projekta je ustvariti edinstveno podatkovno bazo in elektronski arhiv vseh pomembnejših 
sodobnih in starejših digitaliziranih slovenskih periodičnih publikacij, med njimi tudi tistih, ki jih 
obstoječi medijski posredniki že pokrivajo.  
 
Cilj projekta je digitalizacija in avtomatizacija bibliografske obdelave podatkov člankov iz 
dnevnega časopisja in drugih serijskih publikacij ter omogočanje hitrejšega  dostopa do njihovega 
celotnega besedila  in poizvedovanje po le-teh. Potencialnemu partnerju bi omogočili vzpostavitev 
in vzdrževanje svojega gradiva ter njegovo  retrospektivno dopolnjevanje z gradivom, ki ga 
njegove baze zaradi selektivnosti ne pokrivajo. 
 
 
III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  
 

4. 
 
Predmet javnega razpisa je partnerstvo enakovrednih družbenikov pri postavitvi, razvoju in 
aplikacijah skupnega projekta podatkovne baze serijskih publikacij v digitalni obliki, sodelovanje 
in finančna pomoč partnerja pri vzpostavitvi arhiva »elektronskih publikacij«, ter možnost 
partnerju, da tako ustvarjeno podatkovno bazo tudi trži.   
 

5. 
 
Od partnerjev pričakujemo programske rešitve, ki bodo omogočale naslednje. 
 
- vpogled na skenirano sliko celotne strani časopisa; 
- vpogled na skeniran članek; 
- OCR predelavo besedila; 
- avtomatsko indeksiranje besedila na podlagi predefiniranih gesel; 
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- omogočen naj bi bil vnos NUK- ovega geslovnika in novih gesel ter šifrantov; 
- iskanje po bibliografski bazi in po besedilu; 
- vmesnik za vnos, poizvedovanje in pregledovanje; 
- prenos bibliografskih podatkov v druge formate (n.pr. COMARC, Dublin Core). 
 
Odstotek natančnosti OCR je zelo pomemben, kakor tudi sposobnost aplikacije za odpravljanje 
napak.  
 
Natančna specifikacija polj in funkcionalnih zahtev je v prilogi te dokumentacije. 
 

6. 
 
Glede na to, da Nuk že razvija projekte s področja arhiviranja elektronskih publikacij, bi 
potencialni partnerji morali biti pripravljeni sodelovati tudi v skupnem reševanju kompatibilnosti 
novih aplikacij z njihovimi obstoječimi. 
 
Trend razvoja skupnega arhiva bo v bodoče potekal tudi v smeri zajemanja zvočnih in video 
posnetkov, zato je pripravljenost partnerjev za sodelovanje in razvijanje sistema v tej smeri 
zaželjena.  
 

7. 
 
Skupna podatkovna baza mora izpolnjevati naslednje pogoje. 
 
- mora biti kompatibilna z okoljem Windows; 
- lahko je katerakoli relacijska baza (NUK lahko zagotovi vzdrževanje le za Microsoft SQL, za 

druge rešitve pa bi moral poskrbeti partner); 
- podpora standarda UNIMARC (dosegljiv je v Informacijskem centru za bibliotekarstvo 

(INDOK), vsak delavnik od 9 - 13 ure ali na url.http://www.ifla.org/VI3p1996-1sec-uni.htm); 
- podpora standarda XML; 
- možnost dograjevanja, spreminjanja in dodatnega razvoja; 
- možnost prenosa podatkov v drug sistem.  
 

8. 
 
NUK v okviru partnerstva ponuja: 
 
- pomoč pri urejanju pogodb z založniki o avtorskih pravicah pri posredovanju informacij; 
- strokovno znanje in izkušnje za organizacijo in sistemizacijo vseh informacijskih virov 

(formalno in vsebinsko strukturiranje baz elektronskih člankov); 
- strokovno obdelavo elektronskega gradiva, ki je del slovenike in ki ne sodi neposredno v 

domen partnerjev ponudnikov informacij (področje kulture, znanosti, ipd) 
- izgradnjo in dopolnjevanje arhiva elektronskih in digitaliziranih publikacij ter skrb za njihovo 

dolgoročno ohranjanje; 
- računalniške kapacitete za arhiv podatkovne baze partnerja; 
- posredno trženje izdelkov oz. storitev partnerjev, v NUK bi uporabniki dobili bibliografsko 

referenco o članku ali referenčni vpogled (odvisno od urejanja avtorskih pravic), brez 
možnosti tiskanja ali kopiranja na drugi medij. Za zunanji dostop do celotnih besedil partnerja 
v elektronski obliki, ki bi se tudi hranila v NUK-u in bila nedostopna, bi morali kobntaktirati 
posrednika. 
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9. 
 
Nuk v okviru partnerstva pričakuje od partnerja: 
 
- sodelovanje in skupno vlaganje z opremo, sredstvi in kadri pri nadaljnem razvoju podatkovne 

baze; 
- informacijsko-tehnološko pomoč pri izdelavi in vzdrževanju celotne ali dela aplikacije; 
- po možnosti povezavo s partnerji iz tujine, ki bi bili pripravljeni sodelovati v 6. okvirnem 

programu EU za razvoj omenjene aplikacije; 
- trženje skupne podatkovne baze. 
 

10. 
 
Glede na partnerski značaj posla po tem razpisu, se šteje, da so prispevki - a in izbranega partnerja 
enakovredni ne glede na finančno vrednost posameznega prispevka. 
 
NUK in partner si bosta prizadevala izvršiti posel po tem razpisu s skrbnostjo dobrega gospodarja 
ob skupnem riziku in bosta koristi iz skupaj ustvarjenega projekta pravtako pridobivali v 
enakovrednem deležu.    
 
 
IV. POGOJI IN MERILA 
 

11. 
 
Pogoji razpisa so:  
 
1. na razpis se lahko prijavijo pravne osebe na način in pod pogoji tega razpisa ;  
 
2. vse prejete ponudbe ostanejo v lasti NUK; 
 
3. NUK bo po svojem prostem preudarku odločal o izbiri najugodnejšega ponudnika na podlagi 

ocene vseh meril;  
 
4. NUK ima pravico, da kljub popolnosti (ustreznosti) ponudb ne izbere nikogar od prijavljenih 

kandidatov,  brez obveznosti do obrazložitve;  
 
5. NUK lahko sklene, da bo razpis ponovil, po lastni presoji tudi s spremenjenimi pogoji, 

oziroma  da bo izvedel licitacijo med več enakovrednimi prijavljenimi ponudniki; 
 
6. odločitev NUK o rezultatih javnega razpisa je dokončna  in zoper sklep ni pravnega sredstva;  
 
7. za izvajanje predmeta po tem razpisu, mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje tega razpisa in 

imeti zakonsko predpisana dovoljenja ter registracijo kot zahteva ta razpis;  
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12. 
 
Ponudniki kot dokaz strokovne usposobljenosti predložijo: 
 
- pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva objave 

razpisa, iz registracije mora biti razvidna dejavnost opravljanja storitev v na področju obdelave 
podatkov, podatkovnih baz in s tem povezanih dejavnosti; 

 
- dokazila o kadrovski usposobljenosti  zaposlenih (obrazec KADRI); 
 
- pisne reference uporabnikov storitev ponudnika o dosedanjem opravljanju dejavnosti po tej 

točki, reference morajo izkazovati najmanj 3 letno uspešno dejavnost ponudnika pred objavo  
 
- tega razpisa, zlasti pri delu za OCR, za katerega imajo avtorske pravice, ter druga morebitna 

pisna priporočila, certifikate, pohvale ali priznanja, (obrazec REFERENCE);  
 
- dokazila oziroma izjave, s katerimi  izkazujejo, da zajemajo večje število serijskih oz. 

periodičnih publikacij in da so pripravljeni nadaljevati z razvojem njihove aplikacije, za katere 
imajo avtorske pravice z dograjevanjem, spreminjanjem ali prilagajanjem potrebam NUK -a;  

 
- pisno zasnovo in metodološki koncept z vizijo ponudnika, kako pripraviti in izdelati projekt, ki  
  je predmet razpisa (obrazec  ZASNOVA):  
 
- pravilno izpolnjeno, podpisano in žigosano  prijavo na javni razpis (obrazec PRIJAVA); 
  

13. 
 
Ponudniki kot dokaz finančne sposobnosti predložijo :informacijo o boniteti poslovanja - BON 1 
P, izdano pri AJPES za zadnje obdobje in potrdilo poslovne banke, da račun ni blokiran najmanj 6 
mesecev pred datumom objave tega razpisa,  

 
14. 

 
Dokazila in listine lahko ponudniki oddajo v fotokopijah, na zahtevo NUK-a pa morajo predložiti 
originale.  

 
15. 

 
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 
 
1. Strokovna usposobljenost, finančna sposobnost in poslovna zanesljivost; 
 
      (ustreznost in usposobljenost kadrov, vrsta in pomen posameznih referenc, certifikatov in 

priporočil, finančni kazalci ipd.), 
 

2. Ustreznost in primernost ponudbe glede na pričakovanja, navedena v tem razpisu; 
 
3. Odstotek natančnosti sistema pri obdelavi besedila z OCR,   
 
4. Pripravljenost za finančno vlaganje v razvoj aplikacije; 
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5. Kvaliteta programskih rešitev;  
 
6. Informacijska in tehnološka podpora za vzdrževanje 
 
7. aplikacije   
 
6. Pokritost medijev (časnikov in drugih publikacij), 
 
8. Obseg obstoječe baze potencialnih partnerjev.  
 

16. 
 
Komisija NUK bo po preteku zbiranja ponudb na nejavni seji odprla vse ponudbe in izbirala le 
med kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili in izpolnjenimi ter 
podpisanimi obrazci iz te dokumentacije.  
 
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo v celoti izpolnili zahteve in pričakovanja NUK -
a in ki imajo boljše reference s področja opravljanja dejavnosti ter boljše finančne sposobnosti in 
ugodnosti.  
. 
Zaradi čim boljše analize posameznih ponudb si NUK pridržuje pravico, da ponudnike povabi na 
razgovor ali zahteva od teh ponudnikov dodatna pojasnila. 

 
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni.  
 

17. 
 
Izbrani ponudnik - partner, mora po obvestilu in pozivu NUK – a v postavljenem roku pristopiti 
na podpis pogodbe, s katero bosta pogodbenika uredila medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. V kolikor ponudnik ne postopa po omenjenem obvestilu NUK. A, se šteje, da 
odstopa od posla.  
 
Pogodbeno razmerje se med strankama sklepa okvirno glede na glavna in temeljna načela 
partnerskega sodelovanja, Na podlagi  tako sklenjene pogodbe, pa partnerja sklepata posamezne 
pravne posle, ki se konkretno nanašajo na glavno pogodbo in se morajo tolmačiti le v zvezi s to 
pogodbo.    
 
 
V.  PRILOGE K DOKUMENTACIJI  
 

18. 
 
Priloge k tej dokumentaciji so: 
 
1. Obrazec "PRIJAVA" 
2. Obrazec "KADRI" 
3. Obrazec "ZASNOVA" 
4. Struktura bibliografske baze člankov 
5. Struktura vnosnega formata bibliografske baze  člankov 
6. Funkcionalne zahteve baze člankov 
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                                                     NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 
                                                                                                                       Obr.  "PRIJAVA"  
 

P R I J A V A 
na javni razpis za sodelovanje za izdelavo in trženje projekta 

……… 
« PODATKOVNA BAZA SERIJSKIH PUBLIKACIJ V DIGITALNI OBLIKI » 

_____________________________________________________________________________ 
   
Podatki o ponudniku: 
 
Firma in sedež ponudnika 
:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Matična številka ..........................................        davčna številka........... ………….……………. 
       
Vl. št. reg.: …………  pri   Okrožnem sodišču v ………….……............……………………..... 
 
Transakcijski račun štev.  …………………………………pri ……..………………………....... 
 
Zakoniti zastopnik:  ………………………………………………………………………............ 
 
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:  ………………………………………………………..... 
 
Odgovorna oseba za projek:  …………………………………………………............................... 
 
Naziv, telefon, in faks  …………………………………………………………………………..... 
 
Podpisani ponudnik se prijavljamo na javni razpis za izdelavo in  trženje projekta z naslovom  
 
Izdelava in trženje projekta »PODATKOVNE BAZE SERIJSKIH PUBLIKACIJ V 
DIGITALNI OBLIKI«  
 
V zvezi z našo prijavo  
 

I z j a v l j a m o  , 
 
- da sprejemamo vse pogoje tega javnega razpisa;  
 
- da pod materialno in  kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so vsi naši podatki resnični, 

predložena dokazila pa verodostojne kopije originalnih  dokumentov; 
 
- da smo pripravljeni nadaljevati z razvojem naših obstoječih aplikacij, za katere imamo 

avtorske pravice, z dograjevanjem, spreminjanjem ali prilagajanjem potrebam in 
projektu NUK – a; 

 
- da s podpisom te izjave prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
 
Datum                                                                             Žig in podpis ponudnika 
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                                                                                                                       Obr. »KADRI» 
 
 
PONUDNIK ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

KADRI, KI BODO IZVAJALI PROJEKT 
 
 
 
 

 
Zap. 
št. 

Ime in priimek: Izobrazba, poklic, kvalifikacija,
dodatna usposobljenost, tuji 
jeziki 

Delovno mesto   
 
 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
              ______________________ 
      Datum:                                                                                  Žig in podpis ponudnika 
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Obr.  »ZASNOVA« 
PONUDNIK__________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Podpisani ponudnik na javni razpis za sodelovanje pri razvoju skupnega projekta 
 
 
 

"IZDELAVA IN TRŽENJE PODATKOVNE BAZE SERIJSKIH 
PUBLIKACIJ V DIGITALNI OBLIKI" 

 
 
 

izjavljam, da si  na podlagi razpisne dokumentacije predstavljam naslednjo vizijo in zasnovo 
projekta: 

 
 

(opis vsebinske zasnove projekta): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                         Žig in podpis ponudnika: 
 



 11

 
Obr.  REFERENCE 

 
PONUDNIK: _____________________________________________________________ 

 
 

Pospisani ponudnik na javni razpis za sodelovanje pri razvoju skupnega projekta  
 

» IZDELAVA IN TRŽENJE PODATKOVNE  BAZE SERIJSKIH PUBLIKACIJ 
V DIGITALNI OBLIKI« 

 
Izjavljamo, da imamo na področju dejavnosti opravljanja storitev obdelave podatkov, 
podatkovnih baz in s tem povezanih dejavnosti, dolgoletne izkušnje, kar dokazujemo z 
naslednjimi referencami uspešno izvedenih podobnih projektov: 
_____________________________________________________________________________  

 
Vsebina   projekta                   Naročnik        Leto projekta             Projekt uporabljen 
____________________________________________________________(da      ne)__________  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Morebitne izjave partnerjev ki projekt uporabljajo so priloga referenc! 
 
Podpisani ponudnik jamčimo za verodostojnost navedenih referenc in dovoljujemo NUK, da 
opravi poizvedbe, v kolikor šteje to za potrebno. 
 
  
 
 
Datum:______________                                             Žig in podpis ponudnika: 
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NARODNA IN UNIVERZITENA KNJIŽNICA V LJUBLJANI 
 

 
STRUKTURA BIBLIOGRAFSKE BAZE ČLANKOV 

 
 
Specifikacija vsebuje seznam polj in podpolj formata UNIMARC. 
 
Označena so obvezna in neobvezna polja oz. podpolja.  Obvezna polja in podpolja morajo biti 
izpolnjena. Če niso, je vnašalec ob shranjevanju na to opozorjen. Če neobvezno polje ni 
izpolnjeno, ga shranjeni zapis ne vsebuje. 
 
Ob prijavi se vsak vnašalec identificira z imenom in geslom. Oboje dodeljuje administrator. 
 
Večina polj je vedno v obrazcu za vnos, ostala lahko po potrebi prikličemo iz menija. Isto velja za 
podpolja. Priklic iz menija je lahko dvostopenjski; najprej prikličemo polje z osnovnimi podpolji, po 
potrebi pa nato še dodatna podpolja. Šifranti se odpirajo ob šifriranih poljih, vsebujejo šifro in njen 
pomen. Izbrana šifra se prenese v podpolje.  
 
Novi zapis lahko kreiramo tudi z pomočjo podobnega obstoječega zapisa. V bazi poiščemo zapis , 
ki je podoben zapisu, ki ga želimo kreirati. Ta zapis uporabimo kot predlogo za novi zapis.  
 
A. Vsak bibliografski zapis ima lahko naslednje rubrike (zaporedje po poljih UNIMARC) 
 
 
GZ= GLAVA ZAPISA 

 
GZ je na začetku vsakega zapisa. Je obvezna in neponovljiva. 
GZ nima oznake polja, indikatorjev ali oznak podpolj.  
 
Podatkovne elemente določa njihov položaj znotraj glave zapisa. Celotna glava zapisa je vedno 
dolga 24 znakov. Po dogovoru so mesta označena s številkami od 0 do 23. 

 
Ime podatkovnega elem.         Število znakov                Mesta znakov 
 
Dolžina zapisa   5    0-4 
Stanje zapisa    1    5 
Izvedbene šifre   4    6-9 
Dolžina indikatorja    1    10 
Dolžina oznake podpolja  1    11 
Mesto začetka podatkov  5    12-16 
Dodaten opis zapisa   3    17-19 
Opis direktorija   4    20-23 

 
GZ je na začetku vsakega zapisa in vsebuje podatke, ki so potrebni za obdelavo zapisa. Na 
mestih 9,10,11,19 in 20-23 so vpisane stalne vnaprej določene vrednosti in jih lahko tvorimo 
programsko. Na mestih 0-4 in 12-16 so numerični podatki, ki določajo dolžino posameznih 
območij zapisa in jih lahko izračunamo programsko ob pripravi zapisa. Vrednosti na mestih 5,6-8 
in 17-18 so dodeljene ročno.  
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Stanje zapisa 
 
Enomestna šifra, ki označuje stanje obdelave zapisa. 
 
c= popravljeni zapis 
d= izbrisan zapis  
n= novi zapis 
o=predhodno izdan zapis na višjem nivoju 
p= predhodno izdan kot nepopoln, predpublikacijski zapis 

 
 

Vrsta zapisa 
 
l=elektronski vir (privzeta vrednost, z možnostjo brisanja in spreminjanja) 

 
 

Bibliografski nivo 
 
a= analitični nivo (privzeta vrednost) 
m= monografski nivo 
s=serijska publikacija 
c= tvorjena zbirka 

 
 

Hierarhični nivo 
 
0= ni hierarhičnega odnosa 
1= zapis na najvišjem nivoju 
2= zapis pod najvišjim nivojem (privzeta vrednost) 

 
 

17 Nivo popolnosti zapisa 
 
#= (prazni znak) popolni nivo (privzeta vrednost) 
1= podnivo 1 
2= podnivo 2 
3 = podnivo 3 
 
 

18 Oblika bibliografskega zapisa 
 
#= (prazni znak) zapis je v polni ISBD obliki (privzeta vrednost) 
i= zapis je delno v ISBD obliki 
n= zapis ni v ISBD obliki 
 
 
 

0-- IDENTIFIKACIJSKI PODATKI  
 

Polje  001: Identifikator zapisa (polje je obvezno in neponovljivo) 
        sistemsko dodeljen od 1 dalje 
 

Polje 010: Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) 
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a=Številka ISBN (polje je neponovljivo) 
 

Polje 011: Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) 
a=Številka ISSN (polje je neponovljivo) 

 
Polje  020: Številka v nacionalni bibliografiji (polje je neobvezno in ponovljivo)  

a=Šifra države 
b=Številka 
z=Napačna številka 
 

Polje  022: Številka uradne publikacije (polje je neobvezno in ponovljivo)  
a=Šifra države 
b=Številka 
z=Napačna številka 
 

1-- SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI  
 

Polje 100: Splošni podatki o obdelavi (polje je obvezno in neponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator: # (ni določen) 
2. indikator: # (ni določen) 

 
Podpolje $a 

Podatke v podpolju $a prepoznamo po znakih na ustreznih mestih v podpolju. Mesta so oštevilčena: 
 
Ime podatkovnega elem.   Število znakov  Mesta znakov 
 
$a/0-7 Datum vnosa v datoteko    

Vnese se avtomatično  8   0-7 
$a/ 8-16 Oznaka za leto izida: leto izida  1   8 

Leto izida 1 (obvezno)  4   9-12 
Leti izida 2    4   13-16  

Oznaka za leti izida po šifrantu UNIMARC 
      $a/22-24 Jezik katalogizacije    

Privzeta vrednost - obvezno  3   22-24 
 
 

 
Polje 101: Jezik enote (polje je obvezno in neponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator za prevod: 

0=enota je v izvirnem jeziku 
1=enota je prevod izvirnega dela ali prevoda 
2=enota vsebuje prevode 

2. indikator: # 
 

Podpolja: 
      $a Jezik besedila 
  $c Jezik izvirnika 
 

Polje 102: Država izida (polje je obvezno in neponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator: # 
2. indikator: # 
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Podpolja: 
 $a Država izida (po šifrantu UNIMARC) 

 
Polje 135: Šifrirani podatki: elektronski viri (ni obvezno, je ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: # 
 

      Podpolja: 
$a/0 Vrsta elektronskega vira  (po šifrantu UNIMARC).  
$a/1 Posebna oznaka gradiva (po šifrantu UNIMARC).   
$a/2 Barva (po šifrantu UNIMARC).  
$a/5-7 Image Bit Depth (po šifrantu UNIMARC)  
$a/8 Number of File Formats (po šifrantu UNIMARC)  
$a/9 Quality Assurance Target(s) (po šifrantu UNIMARC)  
$a/10 Antecedent/Source (po šifrantu UNIMARC)  
$a/11 Level of Compression(po šifrantu UNIMARC)  
$a/12 Reformatting Quality (po šifrantu UNIMARC)  

 
 
2-- BLOK ZA OPISNE PODATKE 

  
 

Polje 200: Naslov  (polje je obvezno in neponovljivo) 
 Indikatorja:  

1. indikator: 0 naslov ni pomemben 
        1 naslov je pomemben 

2. indikator. # 
 

Podpolja: 
 $a Naslov (ni ponovljivo) 
 $b Splošna oznaka gradiva (ni ponovljivo) 
 $d Vzporedni stvarni naslov  (ponovljivo) 
 $e Dodatek k naslovu  (ponovljivo) 
 $h Številčna oznaka podrejenega naslova (ponovljivo) 
 $i Naslov podrejenega dela (ponovljivo) 

$f Prva navedba odgovornosti (ponovljivo za vsakim podpoljem $a, $d, $h ali $i) 
$g Naslednja navedba odgovornosti (ponovljivo) 

 
 

Polje 215: Fizični opis (polje je obvezno in ni ponovljivo) 
 Indikatorja: 

1. indikator: # 
2. indikator: # 

 
Podpolja:  
 $a Posebna oznaka gradiva in obseg (ponovljivo) 
 $c Druge fizične podrobnosti (neponovljivo) 

$i Številčenje. - drugi nivo (letnik) 
$h Številčenje. - prvi nivo (zvezek) 
$k Kronologija (letnica)  
$g Številčenje. - tretji nivo 
$o Alternativna paginacija 
$p Alternativno številčenje . - tretji nivo 
$q Alternativno številčenje . - drugi nivo 



 16

$r Alternativno številčenje . - prvi nivo 
$s Alternativna kronologija (letnica) 
$d Mere (ponovljivo) 

 $e Spremno gradivo (ponovljivo) 
 
 
Polje 225: Zbirka  (polje ni obvezno in ni ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator za obliko naslova 

0= Ni enaka normativni obliki 
1= Normativna oblika ni določena 
2= Enaka normativni obliki 

2. indikator: # 
 

Podpolja:  
 $a Naslov zbirke (ni ponovljivo)  
 $d Vzporedni naslov zbirke (ponovljivo za vsak dodatni vzporedni naslov) 
 $e Dodatek k naslovu (ponovljivo za vsak dodatek k naslovu in za vzporedni 
dodatek k naslovu) 
 $f Navedba odgovornosti (ponovljivo) 
 $h Številčna oznaka podrejenega dela (ponovljivo) 
 $i Naslov podrejenega dela (ponovljivo) 
 $v Oznaka zvezka (ponovljivo) 
 $x ISSN zbirke (ponovljivo) 
 $z Jezik vzporednega naslova (ponovljivo) 
 

Polje 230: Območje posebnih podatkov o gradivu: elektronski viri - značilnosti ( polje ni 
obvezno in je ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: # 

 
Podpolja: 

$a Oznaka datoteke in obseg (ni ponovljivo) 
  

 
3-- BLOK ZA OPOMBE 

 
Polje 300: Splošne op. (polje je neobvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 
 $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
 

Polje 320 Opombe o bibliografijah/kazalih v publikacijah (polje je neobvezno, ponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 
 $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
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Polje 325: Opombe o reprodukciji (polje je obvezno, ponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 

  $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
 
Polje 327: Opombe o vsebini (polje je neobvezno, ni ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator o popolnosti opombe 

0= Opomba o vsebini ni popolna 
1= Opomba o vsebini je popolna 

2. indikator: #  
 
Podpolja: 

  $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
 
Polje 330: Povzetek ali izvleček (polje je neobvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 

  $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
 
Polje 336 Opombe o vrsti elektronskega vira  (polje je neobvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 

  $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
Polje 337: Opombe o sistemskih zahtevah (elektronski viri)  (polje je neobvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 

  $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
 
4-- BLOK ZA POVEZOVANJE  
 
Polje 461: Nivo skupine (polje ni obvezno, ni ponovljivo) 
 

Podpolja:  
$1 
$a 
$v 
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Polje 463: Nivo posamezne enote (polje ni obvezno, ni ponovljivo) 
 

Podpolja:  
$1 
$a 
$v 

 
 
5-- BLOK ZA SORODNE NASLOVE 
 
Polje 500: Enotni naslov (neobvezno, ni ponovljivo) 

Indikatorja.  
 1. indikator: 
  0= Enotni naslov ni pomemben 
  1= Enotni naslov je pomemben 

2. indikator:  
   0=Naslova ne uporabimo kot značnico 
   1= Naslov je značnica glavnega vpisa 

 
 

Polje 510: Vzporedni stvarni  naslov (polje ni neobvezno in je ponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator: 0 Vzporedni naslov ni pomemben 
1 Vzporedni naslov je pomemben 

2. indikator: # 
 

 Podpolja: 
 $a Vzporedni naslov 
 $e Dodatek k naslovu 
 $h Številčna oznaka podrejenega dela 
 $i Naslov podrejenega dela 
 $j Zvezek ali letnice, ki se nanašajo na naslov 
 

 
Polje 532: Izpisani naslov  (polje ni obvezno in je ponovljivo) 

Indikatorja:  
1. indikator: 0 Izpisani naslov ni pomemben 

1 Izpisani naslov je pomemben 
2.   indikator: # 

 
Podpolja: 
 $a Izpisani naslov  
 $e Dodatek k naslovu 
 
 

Polje 540: Dodatni naslov, ki ga določi katalogizator (polje ni obvezno in je ponovljivo) 
Indikatorja:  

1. indikator: 0 Dodatni naslov ni pomemben 
1 Dodatni naslov je pomemben 

2.   indikator: # 
 

Podpolja: 
 $a Dodatni naslov  
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6-- BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO 
 
Polje 600: Ime osebe kot značnica gesla (polje je neobvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: 0 Ime je vneseno v naravnem vrstnem redu 

1 Ime je vneseno s priimkom kot iztočnico 
 
 Podpolja: 
  $a Začetni element (ni ponovljivo) 
  $b Preostali del imena (ni ponovljivo) 
  $c Dodatki k imenu z izjemo letnic (ponovljivo) 
  $d Rimske številke (ni ponovljivo) 
  $f Letnice (ni ponovljivo) 

$g Izpisane začetnice imena (ni ponovljivo) 
  $x Tematsko določilo (ponovljivo) 
  $y Geografsko določilo (ponovljivo) 
  $z Časovno določilo (ponovljivo) 
  $2 Šifra sistema (po šifrantu UNIMARC) (ni ponovljivo) 
  $3 Številka normativnega zapisa 

 
Obvezna podpolja $a,$b ostala podpolja naj bo mogoče dodajati iz menija. 

 
 
Polje 601: Ime korporacije kot značnica gesla (polje je neobvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: 0 Ime korporacije 

          1   Sestanek  
  2. indikator: 0 Ime v invertirani obliki 
           1 Ime je podrejeno političnoteritorialni enoti 
           2 Ime v naravnem vrstnem redu 
 

Podopolja: 
  $a Začetni element (ni ponovljivo) 
  $b Podrejena značnica ( ponovljivo) 
  $c Dodatek k imenu ( ponovljivo) 
  $d Zaporedna številka sestanka (ni ponovljivo) 
  $e Kraj sestanka (ni ponovljivo) 
  $f Letnica sestanka (ni ponovljivo) 
  $g Invertirani element 
  $x Tematsko določilo (ponovljivo) 
  $y Geografsko določilo (ponovljivo) 
  $z Časovno določilo (ponovljivo)  
  $2 Šifra sistema (po šifrantu UNIMARC) (ni ponovljivo) 

$3 Številka normativnega zapisa 
 
Obvezno podpolje $a, ostala podpolja naj bo mogoče dodajati iz menija. 

 
 

Polje 610: Prosto oblikovane predmenten oznake  (polje ni obvezno in je ponovljivo) 
 Indikatorja:  

1. indikator: 0 Nivo ni določen 
1 Primaren izraz 
2 Sekundaren izraz 
# Ni podatka 



 20

2. indikator:  # 
 

Podpolja: 
 $a Začetni element (je ponovljivo) 
 
 

Polje 675: Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) (polje ni obvezno in je ponovljivo) 
 Indikatorja: 

1. indikator: # 
2. indikator: # 

 
 

Podpolja:  
 $a Vrstilec (ni ponovljivo) 

  $v Izdaja (ni ponovljivo) 
  $z Jezik izdaje (ni ponovljivo) 

 
7-- BLOK ZA INTELEKTUALNO ODGOVORNOST 

 
Polje 700: Avtor (polje ni obvezno, ni ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator:  # 
2. indikator:  1 (privzeta vrednost) 

0  
Podpolja: 
 $a Priimek (ni ponovljivo) 
 $b Ime (ni ponovljivo) 
 $c Dodatki k imenu z izjemo letnic 
 $d Rimske številke 
 $f Letnice 
 $g Izpisane začetnice imena 
 $p Afilijacija/naslov 
 $3 Številka normativnega zapisa 
 $4 070 (privzeta vrednost)  
Ostala podpolja naj bo možno v obrazec dodajati iz menija. 
 
 

Polje 701: Soavtor (ni obvezno, ponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator:  # 
2. indikator:  1 (privzeta vrednost) 

0  
 

Podpolja: 
 $a Priimek (ni ponovljivo) 
 $b Ime (ni ponovljivo) 

$c Dodatki k imenu z izjemo letnic 
 $d Rimske številke 
 $f Letnice 
 $g Izpisane začetnice imena 
 $p Afilijacija/naslov 
 $3 Številka normativnega zapisa 
 $4 070 (privzeta vrednost) (možnost vnosa šifranta po UNIMARCu) 
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Polje 702: Osebno ime – sekundarna odgovornost (ni obvezno, ponovljivo) 
 Indikatorja: 

1. indikator:  # 
2. indikator:  1 (privzeta vrednost) 

0  
 

Podpolja: 
 $a Priimek (ni ponovljivo) 
 $b Ime (ni ponovljivo) 
 $c Dodatki k imenu z izjemo letnic 
 $d Rimske številke 
 $f Letnice 
 $g Izpisane začetnice imena 
 $p Afilijacija/naslov 
 $3 Številka normativnega zapisa 
 $4 Šifra avtorstva ( po šifrantu UNIMARC) 
 
  

Polje 710: Korporacija (neobvezno, ni ponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator: 0 (privzeta vrednost) 
2. indikator: 1 

          2 (privzeta vrednost) 
 
 Podpolja: 
  $a Ime korporacije (ni ponovljivo) 
  $b Podrejena korporacija (ponovljivo) 
  $c Sedež korporacije (ponovljivo) 

$3 Številka normativnega zapisa 
  $4 Šifra avtorstva (po šifrantu UNIMARC) 

Ostala podpolja naj bo v obrazec možno dodajati iz menija. Možna zaporedja podpolj: $a,$c, $a,$b,$c, $a$c$b$c 
 

 
Polje 711: Korporacija – alternativna odgovornost (ni obvezno, ponovljivo) 
 Indikatorja:  

1. indikator: 0 (privzeta vrednost) 
2. indikator: 1 
           2 (privzeta vrednost) 

 
             Podpolja: 
  $a Ime korporacije (ni ponovljivo) 
  $b Podrejena korporacija (ponovljivo) 
  $c Sedež korporacije (ponovljivo)  

$3 Številka normativnega zapisa 
  $4 Šifra avtorstva (po šifrantu UNIMARC) 
 

Ostala podpolja naj bo v obrazec možno dodajati iz menija. Možna zaporedja podpolj: $a,$c, $a,$b,$c, $a$c$b$c 
 
 
Polje 712: Korporacija – sekundarna odgovornost (ni obvezno, ponovljivo) 
 Indikatorja:  

1. indikator:  0 (privzeta vrednost) 
2. indikator:  1 
  2 (privzeta vrednost) 
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             Podpolja: 
  $a Ime korporacije (ni ponovljivo) 
  $b Podrejena korporacija (ponovljivo) 
  $c Sedež korporacije (ponovljivo) 

$3 Številka normativnega zapisa 
  $4 Šifra avtorstva (po šifrantu UNIMARC) 
 

Ostala podpolja naj bo v obrazec možno dodajati iz menija. Možna zaporedja podpolj: $a,$c, $a,$b,$c, $a$c$b$c 
 
          
 
8-- BLOK ZA MEDNARODNO RABO  
 

Polje 801: Izvor podatkov (obvezno, ponovljivo za vsako funkcijo - programsko se vnašajo)  

Indikatorja: 
1. indikator:  # 
2. indikator funkcije:   

0= Katalogizacijska ustanova 
1= Ustanova, ki podatke prepiše 
2= Ustanova, ki podatke spremeni 
3= Ustanova, ki zapis izda 
 

 Podpolja:  
 $a Država (privzeta vrednost = svn) 
 $b Ustanova (privzeta vrednost = NUK) 
 $c Datum izvedbe (se programsko vnaša) 
 $g Katalogizacijaka pravila (privzeta vrednost = PPIAK) 

 
 

Polje 856: Elektronska lokacija in dostop (polje ni obvezno, ponovljivo) 
Indikatorja: 

1. indikator:   
#= Ni podatka 
0= Elektronska pošta 
1= FTP 
2= Povezava na daljavo (telnet) 
3= Modemski dostop 
4= HTTP 
7= Način dostopa naveden v podpolju $y 

2. indikator:  # (ni določen) 
  

Podpolja:  
 $a Ime gostiteljskega računalnika (ponovljivo) 
 $b Številka za dostop (ponovljivo) 
 $c Podatki o zgoščevanju (ponovljivo) 
 $d Pot (ponovljivo) 

$f Ime elektronskega vira 
$g Enotno ime vira (URN) (ponovljivo) 

 $h Procesor zahteve/uporabniško ime (ni ponovljivo) 
 $i Navodilo (ponovljivo) 
 $j Biti na sekundo (ni ponovljivo) 

$k Geslo (ni ponovljivo) 
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$l Prijava/odjava (ni ponovljivo) 
 $m Naslov za pomoč pri dostopu (ponovljivo) 
 $n Lokacija gostitelja iz podpolja $a (ni ponovljivo) 
 $o Operacijski sistem (ni ponovljivo) 

$p Vhod (port) (ni ponovljivo) 
$q Vrsta elektronskega formata (ni ponovljivo) 

 $r Nastavitve (ni ponovljivo) 
 $s Obseg datoteke (ponovljivo) 
 $t Terminalska emulacija (ponovljivo) 

$u Enotni naslov vira (URL) (ponovljivo za ustrezne podatke v polju) 
$v Ure za dostop (ponovljivo) 

 $w Kontrolna številka zapisa (ponovljivo) 
 $x Interna opomba 
 $y Način dostopa (ni ponovljivo) 

$z Opomba za uporabnike (ponovljivo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Fn:strukturaUNIMARC-ČLANKI) 
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NARODNA IN UNIVERZITENA KNJIŽNICA V LJUBLJANI 
 

 
STRUKTURA VNOSNEGA FORMATA BIBLIOGRAFSKE BAZE 

ČLANKOV 
 
Vsa polja iz Strukture bibliografske baze člankov so namenjena vnosu podatkov.  Mnoga od le-
teh pa se uporabljajo le redko ali izjemoma. Zato ni potrebno, da so vedno prisotna ob 
katalogizaciji.  
V  nadaljevanju je seznam polj, ki bi se morala prikazati ob vstopu v masko za vnos. Ostala polja 
naj bi katalogizator po potrebi in na enostaven način priklical iz posebnega menija.  
V nadaljevanju je seznam vidnih polj in podpolj v maski za vnos: 
 
GZ= GLAVA ZAPISA 

 
GZ je na začetku vsakega zapisa. Je obvezna in neponovljiva. 
GZ nima oznake polja, indikatorjev ali oznak podpolj.  
 
Podatkovne elemente določa njihov položaj znotraj glave zapisa. Celotna glava zapisa je vedno 
dolga 24 znakov. Po dogovoru so mesta označena s številkami od 0 do 23. 

 
Ime podatkovnega elem.         Število znakov                Mesta znakov 
 
Dolžina zapisa   5    0-4 
Stanje zapisa    1    5 
Izvedbene šifre   4    6-9 
Dolžina indikatorja    1    10 
Dolžina oznake podpolja  1    11 
Mesto začetka podatkov  5    12-16 
Dodaten opis zapisa   3    17-19 
Opis direktorija   4    20-23 

 
GZ je na začetku vsakega zapisa in vsebuje podatke, ki so potrebni za obdelavo zapisa. Na 
mestih 9,10,11,19 in 20-23 so vpisane stalne vnaprej določene vrednosti in jih lahko tvorimo 
programsko. Na mestih 0-4 in 12-16 so numerični podatki, ki določajo dolžino posameznih 
območij zapisa in jih lahko izračunamo programsko ob pripravi zapisa. Vrednosti na mestih 5,6-8 
in 17-18 so dodeljene ročno.  

 
 

Stanje zapisa 
 
Enomestna šifra, ki označuje stanje obdelave zapisa. 
 
c= popravljeni zapis 
d= izbrisan zapis  
n= novi zapis 
o=predhodno izdan zapis na višjem nivoju 
p= predhodno izdan kot nepopoln, predpublikacijski zapis 
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Vrsta zapisa 
 
a=tiskano gradivo - besedila (privzeta vrednost, z možnostjo brisanja in spreminjanja) 

5 Bibliografski nivo 
 
a= analitični nivo (privzeta vrednost) 
m= monografski nivo 
s=serijska publikacija 
c= tvorjena zbirka 

 
 

6 Hierarhični nivo 
 
0= ni hierarhičnega odnosa 
1= zapis na najvišjem nivoju 
2= zapis pod najvišjim nivojem (privzeta vrednost) 

 
 

19 Nivo popolnosti zapisa 
 
#= (prazni znak) popolni nivo (privzeta vrednost) 
1= podnivo 1 
2= podnivo 2 
3 = podnivo 3 
 
 

20 Oblika bibliografskega zapisa 
 
#= (prazni znak) zapis je v polni ISBD obliki (privzeta vrednost) 
i= zapis je delno v ISBD obliki 
n= zapis ni v ISBD obliki 
 

 
0-- IDENTIFIKACIJSKI PODATKI  

 
Polje  001: Identifikator zapisa (polje je obvezno in neponovljivo) 

        sistemsko dodeljen od 1 dalje 
 

Polje 011: Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) 
a=Številka ISSN (polje je neponovljivo) 
 
 

1-- SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI  
 

Polje 100: Splošni podatki o obdelavi (polje je obvezno in neponovljivo) 
Indikatorja: 

3. indikator: # (ni določen) 
4. indikator: # (ni določen) 

 
Podpolje $a 

Podatke v podpolju $a prepoznamo po znakih na ustreznih mestih v podpolju. Mesta so oštevilčena: 
 
Ime podatkovnega elem.   Število znakov  Mesta znakov 
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$a/0-7 Datum vnosa v datoteko    

Vnese se avtomatično  8   0-7 
$a/ 8-16 Oznaka za leto izida: leto izida  1   8 

Leto izida 1 (obvezno)  4   9-12 
Leti izida 2    4   13-16  

Oznaka za leti izida po šifrantu UNIMARC 
      $a/22-24 Jezik katalogizacije    

Privzeta vrednost - obvezno  3   22-24 
 

 
Polje 101: Jezik enote (polje je obvezno in neponovljivo) 

Indikatorja: 
3. indikator za prevod: 

0=enota je v izvirnem jeziku 
1=enota je prevod izvirnega dela ali prevoda 
2=enota vsebuje prevode 

4. indikator: # 
 

Podpolja: 
      $a Jezik besedila 
  $c Jezik izvirnika 
 
 

Polje 102: Država izida (polje je obvezno in neponovljivo) 
Indikatorja: 

3. indikator: # 
4. indikator: # 

 
Podpolja: 

 $a Država izida (po šifrantu UNIMARC) 
 
 
2-- BLOK ZA OPISNE PODATKE 

  
 

Polje 200: Naslov  (polje je obvezno in neponovljivo) 
 Indikatorja:  

1. indikator: 0 naslov ni pomemben 
        1 naslov je pomemben 

2. indikator. # 
 

Podpolja: 
 $a Naslov (ni ponovljivo) 
 $b Splošna oznaka gradiva (ni ponovljivo) 
 $e Dodatek k naslovu  (ponovljivo) 

$f Prva navedba odgovornosti (ponovljivo za vsakim podpoljem $a, $d, $h ali $i) 
 
 

Polje 215: Fizični opis (polje je obvezno in ni ponovljivo) 
 Indikatorja: 

3. indikator: # 
4. indikator: # 
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Podpolja:  
 $a Posebna oznaka gradiva in obseg (ponovljivo) 
 $c Druge fizične podrobnosti (neponovljivo) 

$i Številčenje. - drugi nivo (letnik) 
$h Številčenje. - prvi nivo (zvezek) 
$k Kronologija (letnica)  

 
 
3-- BLOK ZA OPOMBE 
 
Polje 325: Opombe o reprodukciji (polje je obvezno, ponovljivo) 

Indikatorja: 
1. indikator: # 
2. indikator: #  

 
Podpolja: 

  $a Besedilo op. (ni ponovljivo) 
 
 
4-- BLOK ZA POVEZOVANJE  

 
 
Polje 463: Nivo posamezne enote (polje ni obvezno, ni ponovljivo) 
 

Podpolja:  
$1 Leto izdaje 
$a Naslov serije 
$v Letnik in številka 

 
 

6-- BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO 
 

Polje 610: Prosto oblikovane predmenten oznake  (polje ni obvezno in je ponovljivo) 
 Indikatorja:  

1. indikator: 0 Nivo ni določen 
1 Primaren izraz 
2 Sekundaren izraz 
# Ni podatka 

2. indikator:  # 
 

Podpolja: 
 $a Začetni element (je ponovljivo) 
 
 

Polje 675: Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) (polje ni obvezno in je ponovljivo) 
 Indikatorja: 

1. indikator: # 
2. indikator: # 

 
 

Podpolja:  
 $a Vrstilec (ni ponovljivo) 

  $v Izdaja (ni ponovljivo) 
  $z Jezik izdaje (ni ponovljivo) 
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7-- BLOK ZA INTELEKTUALNO ODGOVORNOST 
 

Polje 700: Avtor (polje ni obvezno, ni ponovljivo) 
Indikatorja: 

3. indikator: # 
4. indikator:  1 (privzeta vrednost) 

0  
Podpolja: 
 $a Priimek (ni ponovljivo) 
 $b Ime (ni ponovljivo) 
 $c Dodatki k imenu z izjemo letnic 
 $d Rimske številke 
 $f Letnice 
 $g Izpisane začetnice imena 
 $p Afilijacija/naslov 
 $3 Številka normativnega zapisa 
 $4 070 (privzeta vrednost)  
Ostala podpolja naj bo možno v obrazec dodajati iz menija. 

 
 
 
8-- BLOK ZA MEDNARODNO RABO  
 

Polje 801: Izvor podatkov (obvezno, ponovljivo za vsako funkcijo - programsko se vnašajo)  

Indikatorja: 
1. indikator:  # 
2. indikator funkcije:   

0= Katalogizacijska ustanova 
1= Ustanova, ki podatke prepiše 
2= Ustanova, ki podatke spremeni 
3= Ustanova, ki zapis izda 
 

 Podpolja:  
 $a Država (privzeta vrednost = svn) 
 $b Ustanova (privzeta vrednost = NUK) 
 $c Datum izvedbe (se programsko vnaša) 
 $g Katalogizacijaka pravila (privzeta vrednost = PPIAK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fn: MASKAZAVNOSČLANKOV) 
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NARODNA IN UNIVERZITENA KNJIŽNICA V LJUBLJANI 
 

FUNKCIONALNE ZAHTEVE BAZE ČLANKOV 
 
 
1. ISKALNE ZAHTEVE 
 
Sistem mora omogočati vključevanje v distribuirano iskanje. Omogočena mora biti dodatna opcija, ki 
omogoča uporabniku izbiro določene (ene ali več) podatkovne zbirke. 
 
ISKALNI ELEMENTI 
Sistem mora omogočati iskanje po naslednjih iskalnih elementih: 

 
Po avtorju: 700$a$b$4, 701$a$b$4, 702$a$b$4, 710$a$b$c$4, 711$a$b$c$4, 712$a$b$c$4 

 
Po naslovu: 200$a$b$d$e$i 

 
Po viru (serijski publikaciji): 461$a, 463$a 

 
Po letu izida: 100$a/9-12 
 
Po datumu vnosa: 100$a/0-7 
 
Po predmetni oznaki: 600$a$b$c$d$f$g$x$y$z$2, 601$a$b$c$d$e$f$g$x$y$z$2, 610$a  
 
Po jeziku: 101$a$c 
 
Kjerkoli: vsa polja in podpolja 
 
 
Dodatna polja: 

 
ISBN: 010$a 
 
ISSN: 011$a 
 
Številka v nacionalni bibliografiji: 020$a$b 

 
Številka uradne publikacije: 022$a$b 
 

Država izida: 102$a 
 
 
UPORABA SLOVARJEV: 
 
1. Sistem mora omogočati, da se za določena iskalna polja generirajo slovarji, s prikazom frekvence 

pojavnosti določenega podatka. 
 
2. Elektronsko besedilo, ki bo pridobljeno z OCR, naj bi se v celoti indeksiralo s pomočjo vgrajenega 

slovarja (npr. Slovenskega splošnega geslovnika - URL: http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi 
"Informacijski viri", "SSG na spletu"). Obstajala naj bi možnost dograjevanja oziroma spreminjanja 
tega slovarja.  
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LOGIČNI OPERATORJI: 
Omogočeno mora biti povezovanje iskalnih pojmov z operatorji: IN, ALI, IN-NE 
 
OMEJEVANJE ISKANJA: 
Omogočeno mora biti dodatno omejevanje iskanja glede na: 

- datum izida publikacije 
- jezik publikacije 
- vrsto gradiva 

 
KRAJŠANJE: 
Omogočeno mora biti iskanje, ko nadomestimo enega ali več znakov (niz znakov); krajšamo lahko z leve, z 
desne ali pa istočasno z leve in desne. 
 
2. REZULTATI POIZVEDOVANJA 

 
Prikazan mora biti potek iskanja in število zadetkov.  
 
SEZNAM ZADETKOV 
Zadetki morajo biti oštevilčeni. Sistem mora omogočati izbor zadetkov in razvrščanje zadetkov. 
Omogočeno mora biti razvrščanje po letu izida, avtorju ali viru. 
Omogočeno mora biti kombiniranje poizvedb v nove poizvedbe. 
 
 
PRIKAZOVANJE ZADETKOV  
Izpis na zaslonu mora biti v naslednjih formatih: 
 
 Kratek prikaz 

Polni prikaz (Na izbiro naj bi bili Unimarc in klasični listkovni format) 
Uporabniško definiran prikaz 

 
(Referenca je lahko naš katalog na NUK-ovi spletni strani (URL: http://www.nuk.uni-
lj.si/vstop.cgi) ali Slovenska bibliografija, ki je dosegljiva v našem INDOK-u. 
 
Naročnik bo pripravil natančno strukturo liskovnega izpisnega formata za potrebe izvajalca. ) 

 
Uporabnik naj bi imel na voljo tri možnosti: 

- vpogled v bibliografski podatek o članku v formatu, ki ga sam izbere; 
- vpogled v skenirano sliko članka in celotne strani v reviji/časniku, kjer se članek nahaja; 
- vpogled v elektronsko besedilo. 

 
 
3. TISKANJE POIZVEDB 
 
Sistem naj bi omogočal dve alternativi:  

a) shranjevanje poizvedb in prenos v Word ali txt datoteko in 
b) neposredno tiskanje poizvedbe. 

 
 
 
 
 
 
 
(Fn:FZIB1) 


