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Navodila za testiranje 
 

Preveriti je treba, ali so podatki pravilno konvertirani (gl. Prilogo 2).  

Testirati je možno tudi dopolnitve v COBISS2/Katalogizacija, kjer je dopolnjen vnos podatka o 
pisavi in jeziku katalogizacije. Pisava in jezik se avtomatsko postavita na privzeto vrednost  
"slv" – slovenski in "ba" – latinica tudi v primeru, ko zapis prenesemo iz vzajemne baze 
podatkov in ko se v tem zapisu že vnesena pisava in jezik razlikujeta od privzete vrednosti (če 
prenesemo zapise, ki so bili kreirani v drugih sistemih).  

Novo je tudi to, da so nekatera podpolja obvezna, kar je opisano v dopolnitvah COMARC/B. 
Dodanih je tudi nekaj programskih kontrol. 

Za konvertirano lokalno bazo podatkov smo pripravili po več kontrolnih seznamov zapisov. 
Dobite jih tako, da v segmentu COBISS2/Katalogizacija na črto poleg števila zadetkov vpišete 
ukaz  

$LOAD <ime_seznama> 
npr. 
$LOAD yug 

Ko se na zaslonu pokaže informacija o številu zapisov v seznamu, lahko delo z zapisi nadaljujete  
na enak način, kot če bi zapise poiskali z ukazom SELECT. Lahko jih izpišete na zaslon ali 
tiskalnik, ažurirate itd. 

Na voljo so naslednji seznami zapisov: 

• yug 
Zapisi, ki so pred konverzijo vsebovali podpolje 102b – Regija z eno od kod "sl", "h", "hr", 
"m", "ma" ali "bh", vendar brez kode "yug" v podpolju 102a – Država. 

• scg  
Zapisi, ki so pred konverzijo vsebovali podpolje 102b – Regija z eno od kod "sr", "v", "vj", 
"k" ali "ko", vendar v podpolju 102a – Država niso vsebovali niti kode "yug" niti kode "scg". 

• cg 
Zapisi, ki so pred konverzijo vsebovali podpolje 102b – Regija z eno od kod "cr" ali "cg", 
vendar v podpolju 102a – Država niso vsebovali niti kode "yug" niti kode "scg". 
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• cyrilic_scc 
Zapisi, ki so pred konverzijo vsebovali kodo za jezik "scc" – srbski ali hrvaški (cirilica), v 
enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l – Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je 
bila kodirana pisava, različna od cirilice. 

• latin_scr 
Zapisi, ki so pred konverzijo vsebovali kodo za jezik "scr" – srbski ali hrvaški (latinica), v 
enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l – Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je 
bila kodirana pisava, različna od latinice. 

• cyrilic_mac 
Zapisi s kodo za makedonski jezik, v enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l – 
Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je bila kodirana pisava, različna od cirilice. 

• cyrilic_old 
Zapisi s kodo za cerkvenoslovanski jezik, v enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l 
– Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je bila kodirana pisava, različna od cirilice in stare 
cirilice. 

• nonlatin_bos 
Zapisi s kodo za bosanski jezik, v podpolju 100l – Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je 
bila kodirana pisava, različna od cirilice in latinice. 

• nonlatin_cro 
Zapisi s kodo za jezik "cro" – hrvaški, v podpolju 100l – Abeceda/pisava stvarnega naslova 
pa je bila kodirana pisava, različna od cirilice in latinice. 

• cyrilic_rest 
Zapisi s kodo za enega od preostalih jezikov, ki se pišejo v cirilici, v enem od podpolj 0017 – 
Abeceda/pisava ali 100l – Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je bila kodirana pisava, 
različna od cirilice. 

• geo 
Zapisi s kodo za gruzinski jezik, ki niso vsebovali podpolj 0017 – Abeceda/pisava in 100l – 
Abeceda/pisava stvarnega naslova. 

• latin 
Zapisi s kodo za enega od preostalih jezikov, ki se pišejo v latinici, v podpolju 100l – 
Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je bila kodirana pisava, različna od latinice. 

• grc 
Zapisi s kodo za grški ali starogrški jezik, v enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l 
– Abeceda/pisava stvarnega naslova pa je bila kodirana pisava, različna od latinice in grške 
pisave. 

• other 
Zapisi s kodo za jezik, ki se piše v eni od preostalih pisav, z neustrezno kodirano pisavo v 
enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l – Abeceda/pisava stvarnega naslova. 

• empty_100l 
Zapisi, ki jim program za konverzijo ni znal določiti kode v podpolju 100l. 

• hrv_cir 
Zapisi za publikacije, izdane na Hrvaškem, ki so v podpolju 101a – Jezik besedila pred 
konverzijo vsebovali kodo "scc", ne pa tudi kode "scr". 

• 101_scr_scc.ids 
Zapisi, ki jim je program za konverzijo dodal kodo "scc". 

Sezname bo možno uporabljati tudi za popravljanje zapisov po konverziji. 
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Seznam avtorjev 
 

V Prilogi 3 je seznam avtorjev, za katere je v našem sistemu tudi po konverziji neenotno kodiran 
njihov jezik. Ker je takih avtorjev precej, smo v seznam uvrstili le najbolj frekventne avtorje.  

Za avtorje so upoštevane celotne značnice iz polj 700 in 701 (podpolja abcdf). Za njihov jezik se 
je preverjalo podpolje 101a – Jezik besedila, vendar le pod pogojem, da je bilo podpolje 101c 
prazno ali je vsebovalo le eno od kod "bos", "scr" in "scc". V seznam smo uvrstili vse, pri katerih 
se v različnih zapisih pojavljata vsaj dve od kod "bos", "scr" in "scc". 

Seznam mora preveriti in izpolniti nacionalna knjižnica. Pri avtorjih, za katere bi želeli jezik v 
celotnem sistemu poenotiti, je treba v prazen desni stolpec vpisati eno od kod "bos", "scr" in 
"scc".  

Ko bomo naredili konverzijo v pravo okolje, bomo za te avtorje v vseh bibliografskih bazah 
podatkov v sistemu vsebino podpolja 101a – Jezik besedila programsko popravili na vrednost, ki 
bo za posameznega avtorja vpisana v seznam. 
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