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I. Dopolnitve in popravki bibliografskih zapisov 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Konverzija kode "d" v kodo "a" v podpolju 105a 
S kodo v podpolju 105a opišemo ilustracije v publikaciji. Zaradi razhajanj v tolmačenju 
pomena in uporabe kode "d" – grafični prikazi jo bomo konvertirali v kodo s širšim pomenom 
"a" – ilustracije. Kodo "d" bomo v bodoče uporabljali dosledno v skladu s pomenom po 
UNIMARC-u, in sicer za navigacijske karte (UNIMARC: "charts (Special purpose maps 
designed for the use of navigators)"). Sprememba bo zajela približno 152.000 zapisov. 
 

Brisanje kode "y" iz podpolja 105f 
V šifrantu kod za literarno vrsto v podpolju 105f je bila ukinjena koda "y" – neliterarna 
besedila. Koda je bila umaknjena iz šifranta, kar pomeni, da kode ni več možno vnašati v 
zapise, pri obstoječih zapisih pa se v formatu FULL ne izpiše njen pomen. V bazi COBIB.SI 
je še približno 49.500 zapisov, v katerih je ta koda vnesena. Da bi dosegli konsistentnost 
zapisov, bomo kodo brisali. 
 

Popravek pri vnosu v podpolje 115b  
V podpolje 115b vnašamo čas trajanja filmov in videoposnetkov. Obvezen je vnos treh 
številk, zato po potrebi vnesemo tudi vodilno ničlo. V nekaterih zapisih je vnesena dvomestna 
številka. Da bi poenotili vnos (oz. popravili napačne vnose), bomo v zapise po potrebi dodali 
vodilno ničlo. Sprememba bo zajela 231 zapisov (stanje na 10. 10. 2006).  
 

Poenotenje polj za opombe 
Trenutno uporabljamo polja 304 – Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti, 305 – 
Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti in 306 – Opomba k založništvu, distribuciji itd. 
samo v zapisih za neknjižno gradivo (tj. v maski N). V zapisih za druge vrste gradiva opombe 
z istim pomenom vnašamo v polje 300. Da bi poenotili vnos opomb za vse vrste gradiva, 
bomo podatke iz podpolj 304a, 305a in 306a prenesli v polja 300a. Sprememba bo zajela 
približno 5.400 zapisov. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

 Konverzija kod v podpolju 500m v razrešitev 
V podpolje 500m trenutno vnašamo kodo jezika publikacije. Po UNIMARC-u se v podpolje 
m vnaša en ali več jezikov publikacije v izpisani obliki. Vnašanje kod je v nasprotju z 
UNIMARC-om, zato bomo kode spremenili v njihove razrešitve. Sprememba bo zajela 
približno 33.000 zapisov (10. 10. 2006 je bilo v bazi podatkov 32.972 zapisov z izpolnjenim 
podpoljem m).  
 

Ukinitev podpolja 610b 
Podpolje 610b je bilo v format COMARC/B dodano za potrebe izpisa bibliografije 
Jugoslavije in je bilo namenjeno formalnim oznakam. Bibliografije Jugoslavije ni več. 
Podatke iz podpolj 610b bomo prepisali v podpolja 610a, podpolje 610b pa bomo ukinili. 
Sprememba bo zajela približno 680 zapisov. 
 

Konverzija kode "fik" v najbližji ustrezen vrstilec v podpolju 675c 
Vnos vrstilca UDK po šifrantu v podpolje 675c – Vrstilec za iskanje je obvezen. Ker imajo 
nekatere knjižnice vsebinsko obdelavo ločeno od formalne, je v podpolje 675c možno vnesti 
tudi fiktivno kodo "fik", ki naj bi jo katalogizatorji pri vsebinski obdelavi nadomestili z 
ustreznim vrstilcem za iskanje, kar pa se v praksi ne izvaja dosledno. V primerih, ko sta v 
zapisu hkrati podpolje 675c s kodo "fik" in vsaj eno izpolnjeno podpolje 675a, bomo kodo 
"fik" v podpolju 675c nadomestili z ustreznim vrstilcem po šifrantu, ki ga bomo določili glede 
na vrednost, vneseno v podpolje 675a. (Za orientacijo: 12. 7. 2006 je bil v bazi podatkov 
COBIB.SI 20.801 zapis s 675c=fik, vrstilec v podpolju 675a pa je vsebovalo 6.490 zapisov, 
kar je približno 31 %.) 
 

Konverzija vrstilcev v podpolju 675c 
Zaradi sprememb vrstilcev v UDK je treba spremeniti in dopolniti tudi šifrant za podpolje 
675c – Vrstilec za iskanje. Šifrant bomo spremenili v skladu s podatki, ki nam jih bo 
posredoval NUK.   
 

Konverzije kod za vrsto avtorstva v podpoljih 7XX4 
V zapisih v podpoljih 7XX4 še vedno najdemo kode za vrsto avtorstva, ki ne ustrezajo kodam 
po UNIMARC-u. Nekatere med njimi so stare kode, ki so bile ukinjene, druge so se 
spremenile. Sem sodijo tudi kode za nacionalno rabo, ki so bile ukinjene in nadomeščene s 
kodami po UNIMARC-u. Neveljavne kode nameravamo spremeniti v trenutno veljavne kode 
ter s tem odpraviti nekonsistentnosti v bazi podatkov. Sprememba bo zajela približno 41.000 
zapisov (40.828 na dan 9. 10. 2006).   
 

 Konverzija pri podatkih o zalogi – brisanje podatkov o neslovenskih knjižnicah 
V nekaterih izpisnih formatih (npr. COBISS, OCSR ...) se še vedno izpisujejo podatki o 
zalogi tudi za neslovenske knjižnice. Podatki za neslovenske knjižnice niso več pravilni, zato 
jih bomo brisali.  
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11. Konverzija pri podatkih o zalogi – pripis oznake valute "SIT" k cenam brez valute 
Podatke o cenah vnašamo v podpolja 99X3 – Cena z računa ter v podpolja 996/9970 – 
Številka in datum predračuna, element C – Cena predračuna. Po sedanjih pravilih za vnos 
oznako valute vnesemo po šifrantu, za domačo valuto pa vnos oznake valute ni potreben. Da 
po prehodu na evro ne bi prišlo do napak, bomo v podpolja 3 oz. v element C podpolj 0, v 
katerih se nahaja znesek brez valute, dodali oznako za domačo valuto, tj. "SIT".  
 
 

II. Nov mesečni seznam za CIP-zapise 
 
V vzajemni bazi podatkov COBIB.SI je večje število bibliografskih zapisov, ki so označeni 
kot predhodni nepopolni zapisi (CIP-zapisi; 001a=p). Zapisi naj bi imeli ta status, dokler 
knjižnice ne dobijo izvodov publikacij. Takrat je treba zapise dopolniti in spremeniti status, 
dodajo pa se tudi podatki o zalogi. Prva knjižnica, ki dobi publikacijo, naj bi dopolnjen zapis 
shranila tudi v vzajemno bazo podatkov (LOCK1). Vendar pa prva knjižnica, velikokrat pa 
tudi naslednje, zapisa na vzajemnem nivoju ne spremeni. Tako ravnanje povzroča vrsto težav: 

• na vzajemnem nivoju ostajajo zapisi z nepopolnimi podatki in s statusom CIP, 
kar vidijo uporabniki v COBISS/OPAC-u, težave pa nastajajo tudi pri zbiranju 
podatkov za knjižnično nadomestilo; 

• vsaka knjižnica, ki tak zapis prevzame v svojo lokalno bazo podatkov, mora 
podatke sama dopolnjevati, kar pomeni nepotrebno multipliciranje časa za 
obdelavo (ni učinka vzajemnosti); 

• dobimo veliko različic istega zapisa na lokalnih nivojih.  
 
 
 
 
Pripravila: 
 
Anka Rogina 
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