Založniški komplet Lili in Bine: navodila za inventarizacijo
Založniški komplet je komplet, ki ga oblikujejo založbe. V takšnem kompletu je več fizičnih in
bibliografskih enot (naslovov) učnega gradiva, praviloma za več predmetov. Posamezne
bibliografske enote, to je monografske publikacije, so lahko v več zvezkih. Ker gre za en naslov,
se zanje naredi en bibliografski zapis. Založniških kompletov ne katalogiziramo. Katalogiziramo
posamezne naslove založniškega kompleta.
Pri inventarizaciji si lahko pomagate z NUK-ovim Priročnikom za identifikacijo, inventarizacijo
in odpis knjižničnega gradiva, ki ga najdete na naslednji povezavi: https://cezar.nuk.unilj.si/common/files/studije/solske_knjiznice_cobiss.pdf (o inventarizaciji večvrstnega gradiva na
str. 112-142).
Za lažje razumevanje inventarizacije tovrstnega gradiva podajamo primer medpredmetnega
kompleta s samostojnimi delovnimi zvezki po predmetih, z naslovom Lili in Bine 2.
Medpredmetni učni komplet za drugi razred osnovne šole (leto izida 2018).
V založniškem kompletu je gradivo za 4 predmete: matematiko, slovenščino, družbo in glasbo.
Komplet vsebuje tudi slikovno gradivo z naslovom »A letter from Lili and Bine 2« ter brezplačne
priloge (Mala knjižica poskusov in opazovanj, učni pripomoček Denar, kartonska mapa z
elastiko).
Delovni zvezki v kompletu:
Lili in Bine 2. Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v drugem razredu osnovne šole =
en delovni zvezek = en COBISS.SI-ID (292720128),
Lili in Bine 2. Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole =
en delovni zvezek = en COBISS.SI-ID (292719872),
Lili in Bine 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole = 3
delovni zvezki = en COBISS.SI-ID (292719616),
Lili in Bine 2. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v drugem razredu osnovne šole = dva
delovna zvezka = en COBISS.SI-ID (292719360).
A letter from Lili and Bine 2 (1 kuverta – 11 listov) = en COBISS.SI-ID (295181056)
Za lažjo predstavo navajamo primer inventarizacije treh naslovov iz omenjenega kompleta Lili in
Bine 2.
Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole
Delovni zvezek je v 3-eh delih. Inventariziramo vsak zvezek posebej, ceno pa navedemo samo pri
prvem zvezku.

Inventarizacija 1. zvezka (napišemo ceno – to je cena za vse 3 zvezke. Napiše se samo pri prvem
zvezku)

Inventarizacija 2. zvezka (napišemo ceno 0, ker gre za skupno ceno, ki je že vpisana pri prvem
zvezku, v opombe k ceni pa napišemo <CS\ID polja>, obvezno v koničastih oklepajih)
POZOR: ID polja ni COBISS.SI.ID, gre za podpolje 9966. Najdemo ga, ko kliknemo na polje
996/997 pri prvem zvezku. Na desni strani se odpre okno Atributi razreda »Polje 996/997« in
tam poiščemo ID polja.

ID polja

Inventarizacija 3. zvezka (napišemo ceno 0, ker gre za skupno ceno, ki je že vpisana pri prvem
zvezku, v opombe k ceni pa napišemo <CS\ID polja>)
K delovnim zvezkom za matematiko pripada tudi priloga (4 delovni listi), ki nima svojega zapisa,
ampak je zajeta v zapisu za 3 delovne zvezke. Spodaj je primer kako inventarizirati takšno
prilogo:

Inventarizacija priloge (4 delovni listi) (napišemo ceno 0, ker gre za skupno ceno, ki je že vpisana
pri prvem zvezku, v opombe k ceni pa napišemo <CS\ID polja>)

Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole
Gre za en delovni zvezek, ki pa ima priloženo knjižico z naslovom Mala knjižica poskusov in
opazovanj.

Inventarizacija delovnega zvezka (napišemo ceno delovnega zvezka)

Inventarizacija priložene knjižice (napišemo ceno 0, ker gre za skupno ceno, ki je že vpisana pri
delovnemu zvezku, v opombe k ceni pa napišemo <CS\ID polja>)
Komplet slikovnih kartic za angleščino: A letter from Lili and Bine (brezplačna priloga)
Gre za priloženo brezplačno prilogo (11 delovnih listov v kuverti), ki pa ima v Cobiss-u svoj zapis
(ID=295181056). Primer inventarizacije je spodaj:

Inventarizacija brezplačne priloge (11 delovnih listov) (vnos cene)
Priporočljivo je, da se v podpolje i zapiše obseg (11 delovnih listov), prav tako pa tudi pri
Številčenju v signaturi (podpolje x): npr. 11 del. listov (zaradi lažje evidence pri izposoji).

V kompletu je tudi mapa, v katero se lahko vstavi te delovne liste. Mape ni potrebno samostojno
inventarizirati, ampak jo omenimo v opombah.

Opis enote v opombah (tukaj omenimo priloženo mapo)
V podpolju 996r navedemo, da gre za komplet 8 zv. in 15. del. listov v škatli. Navedemo lahko
tudi ostale opombe (npr. 2. str. z nalepkami, če imamo v delovnemu zvezku uvezane priloge).
Primer:

Primer opombe o kompletu in uvezanih prilogah

