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Konverzija vseh bibliografskih baz podatkov v sistemu COBISS.SI 
(dodatna pojasnila) 

 
 
Kot smo najavili že 24. oktobra 2006, bomo 16. in 17. decembra izvedli konverzije vseh bibliografskih 
baz podatkov v sistemu COBISS.SI (gl. dopis in prilogo http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/). 
 
Posebej vas opozarjamo na to, da se bo po konverziji spremenil vnos podatkov v nekatera podpolja 
bibliografskih zapisov, in sicer:  
 

• Podpolje 105a – Kode za ilustracije: po konverziji se bo pomen kode "d" spremenil. Po novem se 
bo koda uporabljala izključno za vse vrste navigacijskih kart, stari pomen "d – grafični prikazi" pa 
bo s konverzijo ukinjen. Grafične prikaze v publikaciji bomo po novem v podpolju 105a kodirali s 
kodo "a – ilustracije".  

 

• Podpolje 115b – Dolžina: po konverziji bo v podpolje mogoče vnesti le številke.  
Obvezen bo vnos treh številk, po potrebi pa tudi vodilne ničle. Za filmski ali video posnetek, ki 
traja npr. 25 minut, bomo v podpolje 115b po novem vpisali "025".   

 

• Po konverziji v zapise ne bo več mogoče vnesti polj 304, 305 in 306. Opombe, ki bi jih po starem 
pisali v ta polja, bomo po novem vnesli v polje 300.   

 

• Podpolje 500m – Jezik: v to podpolje smo po starem vnesli tričrkovno jezikovno kodo pri 
enotnem stvarnem naslovu. Po konverziji podpolje ne bo več kodirano, temveč bomo vanj vnesli 
v slovenskem jeziku izpisano oznako za jezik pri enotnem stvarnem naslovu (npr. "angleški", 
"japonski", "urdu" ipd.). Pri prevzemanju zapisov iz baze podatkov WorldCat bo treba prenesene 
vrednosti obvezno posloveniti.  

 

Podpolje 675c – Vrstilec za iskanje: v skladu z NUK-ovo konverzijsko tabelo se bo izvedla konverzija 
vrstilcev. Hkrati bomo za to podpolje namestili dopolnjen šifrant. Tabelo boste našli na naslovu 
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Konverzijska_tabela_675c_razrešitve_zdruzena_
20061214_IB.xls, novi šifrant pa na 
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Dodatek_G.doc . 

 

Vse opisane spremembe bodo zajete tudi v naslednjih dopolnitvah priročnika COMARC/B.   
 
Ob konverziji se bo za vsako lokalno bazo podatkov izdelala datoteka s podatki o zapisih, v katerih se 
zaradi napačnih vnosov konverzija ni izvedla. Take zapise bo mogoče popraviti ročno. Datoteko boste 
našli, tako da boste v segmentu COBISS2/Izpisi (opcija 2 v vstopnem meniju) izbrali možnost "drugo" in 
nato še "pregled sporočil o pripravi izpisov". V seznamu datotek boste našli datoteko OTHKVAL.LOG, v 
kateri so zbrani zapisi z napakami za vašo lokalno bazo podatkov. 
 
 
 
Pripravila: 
 
Anka Rogina 
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