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Spoštovani! 

S projektom Poenotenje uporabe kod za jezike in pisave v COBISS.Net smo začeli leta 2004. 
Oktobra 2004 smo vse nacionalne knjižnice, vključene v COBISS.Net, obvestili o nujnosti 
uvedbe kod za srbski, hrvaški in bosanski jezik v sistemih COBISS, kot jih predpisuje standard 
ISO 639-2. Obenem smo jih seznanili tudi s predlogi za programsko konverzijo podatkov o 
jeziku in pisavi v bibliografskih bazah podatkov. Nacionalne knjižnice so se s predlogi strinjale, 
zato smo pripravili dopolnitve formata COMARC/B in programske opreme COBISS2. O 
projektu smo vse knjižnice v sistemu obvestili 20. 12. 2004. 

Za testiranje konverzije smo za slovenske knjižnice pripravili dve okolji. Za NUK je pripravljena 
konvertirana lokalna baza podatkov NUK in vzajemna baza podatkov COBIB.SI. Za vse druge 
knjižnice je pripravljeno skupno testno okolje z nameščeno konvertirano lokalno bazo podatkov 
knjižnice IZUM in vzajemno bazo podatkov COBIB.SI. Konverzijo smo izvedli v zadnjem tednu 
maja, tako da so v testnih bazah podatkov zajete dopolnitve zapisov do tega tedna. Hkrati je 
nameščena tudi nova verzija programske opreme COBISS2/Katalogizacija z dopolnjenimi 
maskami in šifranti. 

Navodila za prijavo v testna okolja so podana v Prilogi 1 (samo tiskana verzija), opis konverzije 
pa v Prilogi 2. V Prilogi 3 je seznam avtorjev, ki so v bibliografskih zapisih COBISS.SI kodirani 
z vsaj dvema od kod "scr", "scc" in "bos", v Prilogi 4 pa so podana podrobnejša navodila za 
testiranje. 

Seznam avtorjev v Prilogi 3 (tudi v elektronski obliki) prejmejo samo nacionalne knjižnice (v 
COBISS.SI je to NUK), ki imajo možnost, da najkasneje do 15. 9. 2007 v seznam vpišejo za  
posameznega avtorja ustrezen jezik, na osnovi česar se bodo med konverzijo podatki poenotili.  

Konverzije bibliografskih baz podatkov so zelo zahtevne. Zato priporočamo vsem knjižnicam, da 
v testni vzajemni bazi podatkov preverijo, ali so se podatki o jeziku in pisavi v zapisih, ki so jih 
sami kreirali, pravilno konvertirali.  

Rok za testiranje je 31. 8. 2007. Najkasneje do tega datuma pričakujemo vaše pisne pripombe na 
naslov cobisservis@izum.si. Opisu morebitnih napak obvezno priložite tudi primer zapisa, pri 
katerem se je pojavila napaka. 

Po klasični pošti boste prejeli delovno verzijo dopolnitev priročnikov COMARC/B, 
COMARC/H, COBISS2/Katalogizacija in COBISS2/Izpisi. Za dodatna pojasnila smo vam na 
voljo na naslovu cobisservis@izum.si in na tel. številki 02 25 20 333. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! 
 
 

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