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COBISS3, V3.0 Prehod knjižnic na COBISS3, V3.0 

1 Uvod 

Prehod knjižnic na verzijo 3.0 programske opreme COBISS3 je zaradi obsežnega izobraževanja 
zahteven in se je treba nanj dobro pripraviti. Število knjižničarjev, ki bo po novem delalo s 
programsko opremo COBISS3, se bo precej povečalo in vsem bodo skupna točka podatki o 
zalogi. 

Najprej je bil prehod opravljen za manjšo skupino knjižnic (Knjižnica Otona Župančiča 
Ljubljana; Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož; Knjižnica tehniških fakultet, Maribor; 
Knjižnica IZUM-a, Maribor). Na osnovi zbranih izkušenj se bo prehod opravil še za preostale 
knjižnice. Za lažje iskanje vprašanj, ki jih bo treba skupaj rešiti, so navedeni glavni koraki in 
poudarki prehoda. 
 

Najpomembnejše novosti in spremembe pri uporabi nove verzije: 
1. Urejanje podatkov o zalogi (polja 996, 997, 998) se izvaja izključno v COBISS3/Zaloga, 

V3.0. To pomeni, da podatke o zalogi spreminjamo in kreiramo le v COBISS3, nato pa se 
takoj programsko prenesejo v lokalno bibliografsko bazo podatkov (segment 
COBISS2/Katalogizacija), kjer so dostopni za branje, COBISS/OPAC, COBISS2/Izpise 
in COBISS2/Izposojo. Vsakršno spreminjanje podatkov o zalogi v 
COBISS2/Katalogizacija ni več možno!  

2. Nov segment COBISS3/Serijske publikacije, namenjen delu s serijskimi publikacijami, 
omogoča postopen prehod od vnosa podatkov v polja 997 in 998 k uporabi vzorcev 
izhajanja publikacij ter nadzoru naročanja in prejemanja serijskih publikacij. 

3. Segment COBISS3/Nabava je dopolnjen tako, da je tesno povezan s podatki o zalogi. 

4. Uporaba segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja ostaja nespremenjena. 
 
 

2 Pogoji za vpeljavo COBISS3, V3.0 

Prednost pri prehodu na COBISS3, V3.0, bodo imele knjižnice, ki COBISS3 že uporabljajo. Vse  
druge knjižnice se lahko v tem obdobju vključijo v uporabo segmentov COBISS3/Zaloga in 
COBISS3/Serijske publikacije, medtem ko bo uvajanje segmentov COBISS3/Nabava in 
COBISS3/Medknjižnična izposoja potekalo kasneje. 

1. Knjižnica zagotovi osebne računalnike vsem knjižničarjem, ki nameravajo delati s COBISS3, 
V3.0.  

2. Takšni knjižničarji se morajo udeležiti tečajev, da se spoznajo z ustreznimi segmenti 
COBISS3, V3.0.  

3. IZUM naredi konverzijo podatkov o zalogi iz lokalne bibliografske baze podatkov (segment 
COBISS2/Katalogizacija) in konverzijo obstoječe baze podatkov COBISS3. 

  
 

 
© IZUM, 23. 5. 2005, C3-OP-2, V2.0 1/4 



Prehod knjižnic na COBISS3, V3.0  COBISS3, V3.0 

3 Tečaji za COBISS3, V3.0 

Za delo s COBISS3, V3.0, so pripravljeni naslednji tečaji: 
1. Osnovna navodila za uporabo programske opreme COBISS3 – 1 dan 

2. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – 1 dan 

3. Predstavitev novosti v programski opremi COBISS3/Nabava, V3.0 – 1 dan  

4. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – 3 dni 
 
Glede na področje dela se knjižničarji udeležijo naslednjih tečajev: 

1. Za obdelavo podatkov o zalogi:  

1.1 vsi, ki še niso delali s COBISS3, se najprej udeležijo tečaja Osnovna navodila za 
uporabo programske opreme COBISS3 

1.2 sledi tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga 

Glede knjižničarjev, ki spreminjajo le nekatere podatke o zalogi (npr. status), se lahko 
knjižnica sama odloči, ali jih bo poslala na usposabljanje za obdelavo podatkov o zalogi, ali 
pa jih bodo usposobili interno sodelavci, ki to delo že obvladajo. 

2. Za delo z nabavo monografskih publikacij (za knjižničarje, ki so že delali s 
COBISS3/Nabava, V2.4): 

2.1 knjižničarji se najprej udeležijo tečaja Uporaba programske opreme 
COBISS3/Zaloga 

2.2 sledi Predstavitev novosti v programski opremi COBISS3/Nabava, V3.0 

3. Za delo s serijskimi publikacijami: 

3.1 vsi, ki še niso delali s COBISS3, se najprej udeležijo tečaja Osnovna navodila za 
uporabo programske opreme COBISS3 

3.2 sledi tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga 

3.3 zadnji je tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije 

Vsaka knjižnica pripravi spisek knjižničarjev, ki se bodo udeležili posameznih tečajev.  
 
 

4 Konverzija baz podatkov  

Ko knjižnica zagotovi ustrezno opremo in so knjižničarji usposobljeni za delo z novo 
programsko opremo, pripravi IZUM poskusno konverzijo podatkov o zalogi iz lokalne 
bibliografske baze podatkov (COBISS2/Katalogizacija) in poskusno konverzijo baze 
podatkov COBISS3.  

Za  knjižnice, ki ne uporabljajo programske opreme COBISS3, se ob prehodu na V3.0 
prav tako izvede konverzija podatkov o zalogi (točka 1 in 2). 
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Konvertirajo se naslednji podatki: 

1. Vsi podatki o zalogi v knjižnici – vsa polja 996, 997, 998 iz lokalne bibliografske baze 
podatkov (segment COBISS2/Katalogizacija) 

2. Vse nastavitve in vsi šifranti knjižnice  

3. Podatki o domači knjižnici, partnerjih in njihovih kontaktnih osebah ter uporabniška 
imena skupaj z gesli 

4. Vsi preneseni podatki iz COBISS3/Medknjižnična izposoja, V2.4, razen: 

4.1 vsi zahtevki s statusi: (5) zaključeno – preklicano, (6) zaključeno – naročilo 
preklicano, (7) zaključeno – nerealizirana dobava ali (8) zaključeno, ki so 
zaključeni pred 1. 1. 2004, ter vsi pripadajoči objekti – gradivo, naročila, prejemi, 
dobavnice, računi 

4.2 vsa obvestila za naročnike in dobavitelje s statusom (2) izstavljeno, izstavljena pred  
1. 1. 2004 

4.3 vse dobavnice s statusom (32) stornirano, stornirane pred 1. 1. 2004 

5. Vsi preneseni podatki iz COBISS3/Nabava, razen: 

5.1 vsi nenaročeni prejemi (seznami darov, zamene, obveznih izvodov in drugih 
prejemov) 
Nenaročene prejeme s statusom evidentirano je treba zaključiti pred pravo 
konverzijo. 

5.2 vse prejete postavke naročila s statusom (4) preklicano in statusom (6) prejeto s 
pripadajočimi podatki o naročilu, dobavnicah in računih 

Evidentirane dobavnice je treba zaključiti, za vse zaključene dobavnice pa je treba 
plačati račune. Pred pravo konverzijo je priporočljivo počakati z vpisom dobavnic, 
za katere do konverzije še ne bomo prejeli računov. 

5.3 vse reklamacije, preklici ter pošiljke zamene in obveznih izvodov  

Evidentirane dokumente je treba izstaviti pred pravo konverzijo. 

5.4 predloge postavk 

5.5 vknjižbe 

Stari podatki bodo dostopni na vpogled v ločeni bazi podatkov COBISS3, V2.4, saj se 
zaradi racionalizacije in boljše preglednosti ne bodo prenesli vsi podatki. 

Poskusna baza podatkov COBISS3, V3.0, in poskusna lokalna bibliografska baza podatkov 
COBISS2 sta med seboj povezani. Delo v testnih bazah podatkov ne vpliva na delo v pravi 
bazi podatkov. 

Knjižnica preveri podatke in skupaj z IZUM-om uskladi še nastavitve, šifrante, nalepke 
ipd.  
Preveriti je treba dolžino inventarne številke in številke za izposojo ter nastavitve števcev za 
inventarne številke, številke za izposojo in številke v signaturi.  
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Priporočamo, da se preverijo in uredijo lokalni šifranti, ki se uporabljajo pri podatkih o zalogi. 
Nastavimo lahko vrednost za vsak lokalni šifrant, za stare podatke o zalogi pa so dovoljene tudi 
vrednosti zunaj šifranta. 

Priporočamo tudi, da se pregledajo še podatkih o zalogi (npr. indikator postavitve). 

Nalepke je treba poskusno natisniti na vseh tiskalnikih za različne vrste gradiva (monografske in 
serijske publikacije, neknjižno gradivo) in preveriti njihovo ustreznost. 

Koristno je izpeljati čim več delovnih postopkov, ki se v knjižnici običajno izvajajo v poskusni 
bazi podatkov, in ugotoviti ustrezne metode, ki so na voljo za njihovo realizacijo s programsko 
opremo COBISS3, V3.0. 

Za nabavo monografskih in serijskih publikacij je treba preveriti ustreznost prenosa podatkov iz 
računa v podatke o zalogi. 

Knjižnice in IZUM določijo skupni datum prehoda, ko se ponovno pripravi baza podatkov 
COBISS3 in se začne delo z novo programsko opremo. Prehod je treba načrtovati za soboto in 
nedeljo, začetek dela pa za ponedeljek. V soboto in nedeljo je mogoče v knjižnici uporabljati 
COBISS2/Izposojo, ne pa tudi COBISS2/Katalogizacije, saj se podatki v lokalni bibliografski 
bazi podatkov ob konverziji ne smejo spreminjati. 

 

5 Opozorila ob konverziji baze podatkov za 
COBISS3, V3.0 

COBISS3/Zaloga 

1. Če struktura podatka o ceni v podpolju 9983 ni pravilna, se podatek prenese v opombo o 
ceni. 

COBISS3/Nabava: 

1. Pri nabavi monografskih publikacij je treba biti ob konverziji posebej pazljiv, saj se 
prenesejo le podatki o nabavnih postopkih, ki niso izpeljani do konca, zaključeni postopki 
pa so po konverziji na voljo za branje v arhivski bazi podatkov.  

2. Pri nakupih se bodo vsi podatki o naročilih, ki še niso prejeta (nimajo zaključenih 
dobavnic), prenesli v konvertirano bazo podatkov in nabavni postopek se bo lahko 
nemoteno nadaljeval. To so naročila s statusi (10) evidentirano, (11) izstavljeno ali (12) 
delno preklicano. 

3. Za zaključene dobavnice morajo biti ob konverziji vneseni in plačani pripadajoči računi. 
V iskalniku dobavnic lahko iščete dobavnice po atributu "Status" (20) evidentirano, (21) 
reklamirano, (22) zaključeno, po potrebi pa tudi po atributu "Status plačila" (0) račun ni 
prejet, (1) račun prejet, (2) račun plačan. 

4. Naročila, ki jih več ne potrebujete, je bolje zbrisati, če so to evidentirana naročila, ali 
preklicati, če so izstavljena naročila, sicer se bodo ob konverziji prenesla. Iščete jih lahko 
po atributu "Status".  

5. Nezaključenih dobavnic in računov, ki jih ne potrebujete, ni treba brisati, saj se ob 
konverziji ne bodo prenesli. 
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6. Za gradivo, ki je bilo prejeto z dobavnico ali z nenaročeno dobavo, je pomembno, da je 
zanj pripravljen zapis v lokalni bibliografski bazi podatkov. Če gradivo nima 
bibliografskega zapisa, se nabavni podatki še niso mogli vpisati v polja 996 lokalne baze 
podatkov, v konvertirano bazo podatkov COBISS3 pa se tudi ne bodo prenesli, ker je 
dobava že zaključena. Takšne zapise je dobro pripraviti do prave konverzije. Gradivo je 
treba povezati z zapisi ter prenesti podatke o prejemih in plačilih v lokalno bibliografsko 
bazo podatkov. Gradivo najdete v iskalniku v obstoječi bazi podatkov COBISS3: 
COBISS.SI-ID=0 in Status=prejeto. 
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