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Spoštovani! 

 
Obveščamo vas, da bomo do konca leta 2006 izvedli konverzijo vseh bibliografskih baz 
podatkov v sistemu COBISS.SI.  

Zaradi prehoda na evro je treba vpisati oznako valute SIT v vse elemente podatkov o zalogi, kjer 
valuta še ni vpisana.  

Ob tej priliki bomo izvedli tudi nekatere popravke bibliografskih podatkov, katerih upravičenost 
je bila ugotovljena v okviru projekta Izboljšanje kakovosti zapisov v COBIB.SI iz Letnega 
programa dela IZUM-a za leto 2006. Predvideni popravki in dopolnitve, ki se bodo izvedle v 
vseh lokalnih bibliografskih bazah podatkov in vzajemni bazi podatkov, so opisane v prilogi.  

Izvedeni bodo tudi naslednji popravki: 

• Brisanje normativnih zapisov, ki so označeni za brisanje in niso povezani z nobenim 
bibliografskim zapisom v nobeni lokalni bibliografski bazi podatkov niti v vzajemni bazi 
podatkov. 

• V nekaterih knjižnicah so bili nekateri zapisi kreirani iz neosebnih uporabniških imen 
("DEFAULT"), zato jih bomo v dogovoru s posameznimi knjižnicami popravili in pripisali 
enemu izmed katalogizatorjev v knjižnici.  

 
Zaradi težav, ki jih povzročajo neažurirani CIP-zapisi v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI, 
bomo uvedli nov mesečni seznam, s katerim bomo obvestili in obenem zaprosili knjižnice, ki so 
prejele posamezno publikacijo, da CIP-zapis dopolnijo in shranijo v vzajemno bazo podatkov. 
Tudi problematika neažuriranih CIP-zapisov je podrobneje opisana v prilogi. 

Prosimo vas, da si predloge za dopolnitve bibliografskih podatkov preberete in nam svoje 
pripombe pošljete na naslov cobisservis@izum.si najkasneje do 15. novembra 2006. Če do tega 
datuma ne bomo prejeli vašega sporočila, bomo smatrali, da se s predlogi strinjate. 

Obenem bi vas prosili tudi, da nam sporočite, ali želite, da se izvaja sinhronizacija vaše lokalne 
bibliografske baze podatkov z normativno bazo podatkov CONOR.  

Za dodatna pojasnila lahko pokličete sodelavko Anko Rogina na tel. št. 02 2520 326. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! 
 
 

Tadeja Brešar, l.r.  Dr. Marta Seljak, l.r. 
VODJA ODDELKA  POMOČNICA DIREKTORJA 

Razvoj vzajemne katalogizacije   
 
 
Dopis vsebuje prilogo. 
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