COBISS2/Katalogizacija
Priročnik za uporabnike

© IZUM, 2011
COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom.

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1993 do
danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS2/Katalogizacija,
V8.9-05, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave
nove elektronske verzije priročnika.
© IZUM, zadnje spremembe vsebine: junij 2011

ISSN 1855-5578

Kazalo vsebine
PREDGOVOR .................................................................................................................PREDGOVOR - 1
1

OSNOVNA NAVODILA ........................................................................................................... 1.1 - 1
1.1 Priključitev v sistem .......................................................................................................... 1.1 - 1
1.2 Izključitev iz sistema.......................................................................................................... 1.2 - 1
1.3 Nastavitev terminalov in uporaba tipkovnice .................................................................... 1.3 - 1
1.4 Vnos diakritičnih znakov ................................................................................................... 1.4 - 1
1.5 Pomoč med delom (Help) .................................................................................................. 1.5 - 1
1.6 Vpis in izvršitev ukazov .................................................................................................... 1.6 - 1

2

ZASLONSKI NAČIN DELA ........................................................................................................ 2 - 1
2.1 Iskanje zapisov ................................................................................................................... 2.1 - 1
2.2 Izpisovanje zapisov............................................................................................................. 2.2 - 1
2.3 Kreiranje in popravljanje zapisov ...................................................................................... 2.3 - 1
2.3.1 Kreiranje novega zapisa ........................................................................................ 2.3 - 1
2.3.2 Popravljanje obstoječega zapisa ............................................................................ 2.3 - 2
2.3.3 Ažuriranje podatkov v direktoriju ......................................................................... 2.3 - 3
2.3.4 Posebnosti pri ažuriranju podatkov ..................................................................... 2.3 - 11
2.3.5 Shranjevanje zapisa ............................................................................................. 2.3 - 14
2.3.6 Izhod iz zapisa brez shranjevanja ........................................................................ 2.3 - 14

3

VRSTIČNI NAČIN DELA ............................................................................................................ 3 - 1
3.1 Iskanje v vrstičnem načinu dela ......................................................................................... 3.1 - 1
3.2 Izpisovanje zapisov ........................................................................................................... 3.2 - 1

4

OBNOVITVENI NAČIN DELA (RECOVERY) ......................................................................... 4 - 1

5

KATALOGIZACIJA Z NORMATIVNO KONTROLO ............................................................... 5 - 1
5.1 Priprava na katalogizacijo z normativno kontrolo ............................................................. 5.1 - 1
5.1.1 Iskanje po bazah podatkov .................................................................................... 5.1 - 1
5.1.2 Izpisni formati ....................................................................................................... 5.1 - 1
5.2 Vnos značnic v polja z normativno kontrolo ..................................................................... 5.2 - 1
5.3 Popravljanje povezav v bibliografskih zapisih .................................................................. 5.3 - 1
5.3.1 Povezovanje nepovezanih značnic ........................................................................ 5.3 - 1
5.3.2 Prevezovanje značnic ............................................................................................ 5.3 - 2
5.4 Kreiranje normativnih zapisov .......................................................................................... 5.4 - 1
5.4.1 Prevzemanje zapisov iz baze LC NAMES ............................................................ 5.4 - 1
5.4.2 Kreiranje normativnih zapisov med delom v bibliografski bazi ........................... 5.4 - 4
5.4.3 Kreiranje normativnih zapisov v normativni bazi ................................................. 5.4 - 5

© IZUM, junij 2011

KAZALO-1

Kazalo vsebine
5.5

5.6

COBISS2/Katalogizacija

Ažuriranje normativnih podatkov ...................................................................................... 5.5 - 1
5.5.1 Ažuriranje normativnih zapisov med delom v bibliografski bazi ......................... 5.5 - 1
5.5.2 Dodajanje variantnih značnic ................................................................................ 5.5 - 2
5.5.3 Ažuriranje normativnih zapisov v normativni bazi ............................................... 5.5 - 3
5.5.4 Brisanje podvojenih normativnih zapisov ............................................................ 5.5 - 3
5.5.5 Razdruževanje normativnih zapisov ..................................................................... 5.5 - 6
Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi .............................................. 5.6 - 1

6

NAVODILA ZA ISKANJE PO PODATKIH O STANJU ZALOGE V OKVIRU
LOKALNE BAZE PODATKOV (POLJA 996/997/998) ............................................................. 6 - 1

7

REŠEVANJE LOKALNIH ZAPISOV ......................................................................................... 7 - 1

UKAZI ......................................................................................................................................... UKAZI - 1
ADOPT .............................................................................................................................. ADOPT - 1
AUTOFIND ................................................................................................................ AUTOFIND - 1
BROWSE ........................................................................................................................ BROWSE - 1
CHECK/RECORD............................................................................................ CHECK/RECORD - 1
COMPARE ................................................................................................................... COMPARE - 1
CONFIRM/TD ........................................................................................................ CONFIRM/TD - 1
COUNT .............................................................................................................................. COUNT - 1
COUNT/SELECT .............................................................................................. COUNT/SELECT - 1
DELETE .......................................................................................................................... DELETE - 1
DIFF ........................................................................................................................................ DIFF - 1
DISPCODE .................................................................................................................. DISPCODE - 1
DISPLAY........................................................................................................................ DISPLAY - 1
DISPLAY/FIND .................................................................................................. DISPLAY/FIND - 1
DISPLAY SET ........................................................................................................ DISPLAY SET - 1
DOWN ................................................................................................................................ DOWN - 1
DUMP................................................................................................................................... DUMP - 1
EDIT ....................................................................................................................................... EDIT - 1
EDIT/HOST ................................................................................................................ EDIT/HOST - 1
EDIT/ISSN ................................................................................................................... EDIT/ISSN - 1
EDIT ACCESS ...................................................................................................... EDIT ACCESS - 1
EDIT ANNOUNCE ........................................................................................ EDIT ANNOUNCE - 1
EDIT CN .......................................................................................................................... EDIT CN - 1
EDIT CODES ........................................................................................................... EDIT CODES - 1
EDIT DEF ...................................................................................................................... EDIT DEF - 1
EDIT FORMAT .................................................................................................... EDIT FORMAT - 1
EDIT LIST .................................................................................................................... EDIT LIST - 1
EDIT STATUS ....................................................................................................... EDIT STATUS - 1
EDIT TYPE ................................................................................................................. EDIT TYPE - 1
EXIT ....................................................................................................................................... EXIT - 1
EXPAND ......................................................................................................................... EXPAND - 1
EXPORT .......................................................................................................................... EXPORT - 1
EXPORT/FILE ....................................................................................................... EXPORT/FILE - 1
EXPORT/FIND ...................................................................................................... EXPORT/FIND - 1
FIND ....................................................................................................................................... FIND - 1
FORMAT ........................................................................................................................ FORMAT - 1
HEAD ................................................................................................................................... HEAD - 1
HIER ...................................................................................................................................... HIER - 1
HOLDOFF .................................................................................................................... HOLDOFF - 1
KAZALO-2

© IZUM, junij 2011

COBISS2/Katalogizacija

Kazalo vsebine

HOLDON ....................................................................................................................... HOLDON - 1
HOST .................................................................................................................................... HOST - 1
LINE ....................................................................................................................................... LINE - 1
LINK/AUTHORS ............................................................................................... LINK/AUTHORS - 1
LIST ........................................................................................................................................ LIST - 1
LOAD ....................................................................................................................................LOAD - 1
LOCAL .............................................................................................................................. LOCAL - 1
LOCK1 ............................................................................................................................... LOCK1 - 1
LOCK2 ............................................................................................................................... LOCK2 - 1
LOGOFF .......................................................................................................................... LOGOFF - 1
MAIL ..................................................................................................................................... MAIL - 1
MOVEHOLD ........................................................................................................... MOVEHOLD - 1
NEW ....................................................................................................................................... NEW - 1
NEW/INCL .................................................................................................................. NEW/INCL - 1
NEW/ISSN ................................................................................................................... NEW/ISSN - 1
NEW/NET ...................................................................................................................... NEW/NET - 1
NEW/OCLC ............................................................................................................... NEW/OCLC - 1
PRINT .................................................................................................................................. PRINT - 1
PRT .......................................................................................................................................... PRT - 1
PRT/FIND ...................................................................................................................... PRT/FIND - 1
PUTINV ........................................................................................................................... PUTINV - 1
QUIT ...................................................................................................................................... QUIT - 1
REFBASE ...................................................................................................................... REFBASE - 1
RELEASE/TD ........................................................................................................ RELEASE/TD - 1
REMOVE STATUS ........................................................................................ REMOVE STATUS - 1
RENAME-TO ........................................................................................................... RENAME-TO - 1
RESTORE HOLDINGS .......................................................................... RESTORE HOLDINGS - 1
SAVE .................................................................................................................................... SAVE - 1
SAVE/HOST ............................................................................................................. SAVE/HOST - 1
SAVESELECT ........................................................................................................SAVESELECT - 1
SAVESET ...................................................................................................................... SAVESET - 1
SCAN .................................................................................................................................... SCAN - 1
SCREEN .......................................................................................................................... SCREEN - 1
SELECT ............................................................................................................................ SELECT - 1
SET LANGUAGE ............................................................................................. SET LANGUAGE - 1
SET LIMIT ................................................................................................................... SET LIMIT - 1
SET PASSWORD ............................................................................................. SET PASSWORD - 1
SET TERMINAL ................................................................................................ SET TERMINAL - 1
SET TYPE ..................................................................................................................... SET TYPE - 1
SET UP ............................................................................................................................... SET UP - 1
SHOW BASE............................................................................................................. SHOW BASE - 1
SHOW TIME ............................................................................................................ SHOW TIME - 1
SORT ..................................................................................................................................... SORT - 1
SORTHOLD .............................................................................................................. SORTHOLD - 1
STORE HOLDINGS ..................................................................................... STORE HOLDINGS - 1
STORE RECORD .............................................................................................. STORE RECORD - 1
SUM ....................................................................................................................................... SUM - 1
SYSDUMP ................................................................................................................... SYSDUMP - 1
SYSPRINT ................................................................................................................... SYSPRINT - 1
SYSPRT ........................................................................................................................... SYSPRT - 1
SYSPRT/FIND ....................................................................................................... SYSPRT/FIND - 1
UNADOPT ................................................................................................................... UNADOPT - 1
© IZUM, junij 2011

KAZALO-3

Kazalo vsebine

COBISS2/Katalogizacija

UNLOCK ......................................................................................................................... UNLOCK - 1
UP ............................................................................................................................................... UP - 1
?FIELDS ........................................................................................................................... ?FIELDS - 1
?FORMAT .................................................................................................................... ?FORMAT - 1
?LIST ..................................................................................................................................... ?LIST - 1
?SELECTS .................................................................................................................... ?SELECTS - 1
?SETS ................................................................................................................................... ?SETS - 1

Dodatki
A

PREGLED POSTOPKOV IN UKAZOV ..................................................................................... A - 1
A.1 Iskanje/Search mode ............................................................................................................ A - 1
A.2 Direktorij/Directory ............................................................................................................. A - 6
A.3 Vnos vsebine podpolj/Input ................................................................................................ A - 9
A.4 Splošno veljavni ukazi in tipke (Search, Directory, Input) ............................................... A - 10
A.5 Ukazi v normativni bazi podatkov ..................................................................................... A - 11

B

POMEN UKAZNIH TIPK ............................................................................................................ B - 1
B.1 Iskanje/Search mode ............................................................................................................ B - 1
B.2 Direktorij/Directory ............................................................................................................. B - 2
B.3 Vnos vsebine podpolj/Input ................................................................................................. B - 3

C

NABORI ZNAKOV COBISS....................................................................................................... C - 1
C.1 Latinica ................................................................................................................................ C - 1
C.2 Cirilica ................................................................................................................................. C - 5
C.3 Slovenska tipkovnica ........................................................................................................... C - 7
C.4 Ameriška tipkovnica ........................................................................................................... C - 8

D

NASTAVITEV TERMINALA ..................................................................................................... D - 1
D.1 Nastavitev terminala VT220 ................................................................................................ D - 1
D.2 Nastavitev terminala VT320 ................................................................................................ D - 5
D.3 Nastavitev terminala VT420 .............................................................................................. D - 9
D.4 Nastavitev terminalskega emulatorja Reflection ............................................................... D - 13
D.4.1 Skripta COBISS za program Reflection ................................................................ D - 13
D.4.2 Programske zahteve ............................................................................................... D - 13
D.4.3 Namestitev skripte COBISS .................................................................................. D - 13
D.4.4 Uporaba skripte COBISS ...................................................................................... D - 14
D.4.5 Uporaba programa COBISS Diakritični znaki ...................................................... D - 15
D.4.6 Uporaba ukaza Word To Cobiss ............................................................................ D - 16
D.4.7 Nastavitev povezave .............................................................................................. D - 16
D.4.8 Nastavitve tipkovnice ............................................................................................ D - 17
D.4.9 Preizkus delovanja ................................................................................................. D - 18

E

TISKALNIKI ................................................................................................................................ E - 1
E.1 Nastavitev tiskalnikov FUJITSU DL3700PRO, DL3800PRO, DL3750+ in DL3850+....... E - 3
E.1.1 Nastavitev parametrov za modela DL3700PRO in DL3800PRO............................ E - 3
E.1.2 Nastavitev parametrov za modela DL3750+ in DL3850+……................................ E - 4

F

ISKALNI INDEKSI ...................................................................................................................... F - 1
F.1 Bibliografske baze podatkov ................................................................................................ F - 1
F.1.1 Osnovni indeks ........................................................................................................ F - 1
Osnovni indeks – bibliografski podatki ................................................................... F - 1
Osnovni indeks – vsebinska obdelava ..................................................................... F - 2

KAZALO-4

© IZUM, junij 2011

COBISS2/Katalogizacija

Kazalo

F.1.2

F.2

Dodatni indeksi ........................................................................................................ F - 3
Dodatni indeksi – podatki o zapisu .......................................................................... F - 3
Dodatni indeksi – bibliografski podatki ................................................................... F - 3
Dodatni indeksi – identifikacijski podatki ............................................................... F - 4
Dodatni indeksi – vsebinska obdelava ..................................................................... F - 5
Dodatni indeksi – kodirani podatki .......................................................................... F - 6
Dodatni indeksi – podatki o stanju zaloge ............................................................... F - 8
F.1.3 Omejevanje ............................................................................................................. F - 10
F.1.4 Druge izpisne kode ................................................................................................. F - 10
Normativna baza podatkov ................................................................................................ F - 11
F.2.1 Osnovni indeks ...................................................................................................... F - 11
F.2.2 Dodatni indeksi ...................................................................................................... F - 12
Dodatni indeksi – podatki o zapisu ........................................................................ F - 12
Dodatni indeksi – normativni podatki .................................................................... F - 12
Dodatni indeksi – kodirani podatki ........................................................................ F - 12

G

PROGRAMSKE KONTROLE ..................................................................................................... G - 1
G.1 Bibliografske baze podatkov ................................................................................................ G - 1
G.2 Normativna baza podatkov................................................................................................. G - 12

H

POJASNILA IN NAPOTKI V ZVEZI S KONVERZIJO IZ FORMATA USMARC
V FORMAT COMARC ................................................................................................................ H - 1

© IZUM, junij 2011

KAZALO-5

Kazalo slik
Osnovni meni programske opreme COBISS2 ..................................................................................... 1.1 - 2
Osnovni nivo segmenta COBISS2/Katalogizacija............................................................................... 1.1 - 3
Slika tipkovnice ................................................................................................................................... 1.3 - 1
Razlike med slovensko in ameriško tipkovnico .................................................................................. 1.4 - 2
Pomoč med delom (Help) .................................................................................................................... 1.5 - 2
Razdelitev oken pri zaslonskem načinu dela .......................................................................................... 2 - 1
Statusna vrstica ....................................................................................................................................... 2 - 2
Meni z ukazi ........................................................................................................................................... 2 - 3
Iskanje v lokalni bazi podatkov ........................................................................................................... 2.1 - 1
Iskanje v vzajemni bazi podatkov ....................................................................................................... 2.1 - 2
Pregled pojmov v dodatnem indeksu .................................................................................................. 2.1 - 3
Iskanje "Select" ................................................................................................................................... 2.1 - 4
Vpis ukaza DISPLAY .......................................................................................................................... 2.2 - 1
Izpis zapisa v obliki listka ................................................................................................................... 2.2 - 2
Kreiranje zapisa ................................................................................................................................... 2.3 - 1
Spreminjanje tipa maske vnosa .......................................................................................................... 2.3 - 2
Prevzemanje zapisa iz vzajemne v lokalno bazo podatkov ................................................................ 2.3 - 3
Izpis šifranta za jezik publikacije ........................................................................................................ 2.3 - 4
Določanje vrednosti indikatorja .......................................................................................................... 2.3 - 5
Vrivanje polja ...................................................................................................................................... 2.3 - 6
Direktorij po vrivanju polja ................................................................................................................. 2.3 - 7
Meni z brisanimi/kopiranimi polji ....................................................................................................... 2.3 - 8
Izpis podatkov o zapisu ....................................................................................................................... 2.3 - 9
Menijski način ažuriranja podatkov .................................................................................................. 2.3 - 10
Inventarizacija gradiva, nabavljenega s COBISS3/Nabava .............................................................. 2.3 - 12
Razdelitev oken pri vrstičnem načinu dela ............................................................................................. 3 - 1
Iskanje po pojmih v osnovnem indeksu ...............................................................................................3.1 - 3
Iskanje po pojmih v dodatnih indeksih ................................................................................................ 3.1 - 3
Iskanje po pojmu v več dodatnih indeksih hkrati ................................................................................ 3.1 - 4
Obnovitev zapisov - recovery ................................................................................................................. 4 - 1
Zaslon po potrditvi ukaza SELECT ........................................................................................................ 6 - 6
Zaslon po potrditvi ukaza FIND ............................................................................................................. 6 - 7
Zaslon po potrditvi ukaza COUNT ......................................................................................................... 6 - 8
Zaslon po potrditvi ukaza SUM .............................................................................................................. 6 - 9
Zaslon po potrditvi ukaza SELECT ...................................................................................................... 6 - 10
© IZUM, junij 2011

KAZALO-7

Kazalo slik

COBISS2/Katalogizacija

Zaslon po potrditvi ukaza FIND .......................................................................................................... 6 - 11
Zaslon po potrditvi ukaza COUNT/SELECT ....................................................................................... 6 - 12
Zaslon po potrditvi ukaza DISPLAY/FIND .......................................................................................... 6 - 13
Zaslon po potrditvi ukaza FIND ........................................................................................................... 6 - 14
Zaslon po potrditvi ukaza COUNT/998 ................................................................................................ 6 - 15
Zaslon po potrditvi ukaza SUM/998 ..................................................................................................... 6 - 16
Vpis ukaza ............................................................................................................................ AUTOFIND - 1
Pregledovanje seznama značnic ............................................................................................... BROWSE - 2
Izpis po potrditvi ukaza ............................................................................................. CHECK/RECORD - 2
Vpis ukaza ............................................................................................................................. COMPARE - 2
Izpis po potrditvi ukaza ......................................................................................................... COMPARE - 2
Vpis ukaza ....................................................................................................................... CONFIRM/TD - 1
Potrjevanje v posameznem zapisu .................................................................................. CONFIRM/TD - 2
Izpis po potrditvi ukaza .............................................................................................................. COUNT - 2
Vpis ukaza ................................................................................................................... COUNT/SELECT - 1
Izpis po potrditvi ukaza ............................................................................................... COUNT/SELECT - 2
Brisanje zapisa v lokalni bazi podatkov .................................................................................... DELETE - 1
Vpis ukaza ........................................................................................................................................ DIFF - 1
Izpis po potrditvi ukaza .................................................................................................................... DIFF - 2
Izpis po potrditvi ukaza ........................................................................................................ DISPCODE - 3
Vpis ukaza ............................................................................................................................... DISPLAY - 1
Izpis zapisov v formatu BIB .................................................................................................... DISPLAY - 2
Vpis ukaza ..................................................................................................................... DISPLAY/FIND - 1
Izpis zapisov po potrditvi ukaza .................................................................................... DISPLAY/FIND - 2
Podatki o stanju zaloge, izpisani po stolpcih ................................................................. DISPLAY/FIND - 3
Izpis rezultatov zadnjega iskanja .................................................................................... DISPLAY SET - 1
Vpis ukaza .................................................................................................................................... DOWN - 1
Izpis po potrditvi ukaza ................................................................................................................ DOWN - 2
Izpis zapisa z vsemi polji in podpolji na lokalni tiskalnik ............................................................ DUMP - 2
Spreminjanje zapisa v lokalni bazi podatkov .................................................................................. EDIT - 1
Popravljanje zapisa neposredno v vzajemni bazi podatkov ................................................. EDIT/HOST - 1
Prenos zapisa iz ISSN baze podatkov .................................................................................... EDIT/ISSN - 1
Vnos omejitve dostopnosti .............................................................................................. EDIT ACCESS - 1
Meni za kreiranje datotek z informacijami .............................................................. EDIT ANNOUNCE - 1
Vnos številke za izposojo pri monografskih publikacijah ........................................................ EDIT CN - 1
Vnos številke za izposojo pri serijskih publikacijah ................................................................. EDIT CN - 2
Datoteka z lokalnimi šifranti ............................................................................................. EDIT CODES - 2
Določanje privzetih vrednosti podpolj .................................................................................... EDIT DEF - 1
Definiranje lastnih izpisnih kod in formatov ................................................................. EDIT FORMAT - 1
Popravljanje listka v urejevalniku besedila ............................................................................ EDIT LIST - 1
Spreminjanje statusa, datuma statusa in inventarne opombe .......................................... EDIT STATUS - 1
Pregled pojmov v osnovnem indeksu ....................................................................................... EXPAND - 1
Pregled pojmov v dodatnem indeksu ....................................................................................... EXPAND - 2
Pošiljanje zapisov po elektronski pošti ..................................................................................... EXPORT - 1
Vpis ukaza ....................................................................................................................................... FIND - 1
Izpis po potrditvi ukaza ................................................................................................................... FIND - 2
Primeri uporabniško definiranih formatov ...............................................................................FORMAT - 3
Izpis zapisov z različnimi statusi ............................................................................................. FORMAT - 4
Izpis zapisov po ukazu HIER .......................................................................................................... HIER - 1
Izpis zapisov po ukazu HIER .......................................................................................................... HIER - 2
Izpis vsebine polja 997 ............................................................................................................ HOLDON - 1
KAZALO-8

© IZUM, junij 2011

COBISS2/Katalogizacija

Kazalo slik

Prehod na iskanje v vzajemni bazi podatkov ................................................................................. HOST - 1
Izpis listka na zaslon ........................................................................................................................ LIST - 2
Seznam prejetih sporočil .............................................................................................................. LMAIL - 3
Vpis ukaza .....................................................................................................................................LOAD - 1
Izpis po potrditvi ukaza .................................................................................................................LOAD - 2
Prehod na iskanje v lokalni bazi podatkov .................................................................................. LOCAL - 1
Pošiljanje pisnih sporočil uporabnikom ......................................................................................... MAIL - 2
Seznam prejetih sporočil od številke 1223 naprej .......................................................................... MAIL - 5
Kreiranje novega zapisa ...................................................................................................................NEW - 1
Kreiranje zapisa s pomočjo podobnega obstoječega zapisa .................................................. NEW/INCL - 1
Kreiranje zapisa za kontinuirani vir s pomočjo zapisa iz baze podatkov ISSN .................... NEW/ISSN - 1
Zaslonska slika po vzpostavitvi zveze med uporabnikoma .........................................................PHONE - 2
Vpis inventarnih številk v izbrano datoteko .............................................................................. PUTINV - 2
Zvezki, izbrani za vpis v datoteko JUN2 ................................................................................... PUTINV - 3
Meni s skupinami baz podatkov ..............................................................................................REFBASE - 2
Vpis ukaza ....................................................................................................................... RELEASE/TD - 1
Odklepanje v posameznem zapisu .................................................................................. RELEASE/TD - 2
Prenos polj 996/997/998 iz vmesnega pomnilnika v zapis ................................RESTORE HOLDINGS - 1
Shranjevanje zapisa v lokalno bazo ............................................................................................... SAVE - 1
Shranjevanje iskalnega izraza v datoteko ....................................................................... SAVESELECT - 2
Shranjevanje rezultatov iskanja v bazo podatkov ................................................................... SAVESET - 2
Vpis ukaza ...................................................................................................................................... SCAN - 1
Izpis po potrditvi ukaza .................................................................................................................. SCAN - 2
Iskanje zapisov ........................................................................................................................... SELECT - 1
Iskanje z operatorji ..................................................................................................................... SELECT - 2
Sprememba jezika komuniciranja .............................................................................. SET LANGUAGE - 1
Uporaba ukaza SET LIMIT .................................................................................................... SET LIMIT - 1
Spreminjanje gesla ...................................................................................................... SET PASSWORD - 1
Spreminjanje značilnosti terminala ............................................................................. SET TERMINAL - 1
Spreminjanje tipa maske vnosa .............................................................................................. SET TYPE - 1
Spreminjanje vrednosti parametrov v SET UP-u ........................................................................ SET UP - 6
Izpis po potrditvi ukaza ..................................................................................................... SHOW BASE - 1
Izpis datuma in časa ........................................................................................................... SHOW TIME - 1
Razvrščanje najdenih zapisov ........................................................................................................ SORT - 2
Razvrščanje polj 996 v zapisu ............................................................................................. SORTHOLD - 1
Shranitev polj 996/997/998 v vmesni pomnilnik ....................................................STORE HOLDINGS - 1
Vnos ukaza v direktoriju ............................................................................................. STORE RECORD - 1
Izpis po potrditvi ukaza .................................................................................................................... SUM - 1
Vpis ukaza ........................................................................................................................................... UP - 1
Izpis po potrditvi ukaza ....................................................................................................................... UP - 2
Izpis seznama polj ..................................................................................................................... ?FIELDS - 1
Izpis seznama formatov ..........................................................................................................?FORMAT - 1
Izpis seznama listkov ...................................................................................................................... ?LIST - 1
Okno s shranjenimi iskalnimi izrazi ...................................................................................... ?SELECTS - 1
Okno s shranjenimi množicami zapisov ........................................................................................ ?SETS - 1
Diakritični znaki................................................................................................................................... D - 15
Priključevanje na računalnik................................................................................................................ D - 16
Nastavitve za preslikavo tipkovnice..................................................................................................... D - 17
Nastavitev terminala - 1........................................................................................................................D - 18
Nastavitev terminala - 2 .........................…..........................................................................................D - 19
Nastavitev terminala - 3....................................................................................................................... D - 20
© IZUM, junij 2011

KAZALO-9

PREDGOVOR
COBISS2/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS2, ki
podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online
bibliografskega sistema in servisov COBISS. Segment
COBISS2/Katalogizacija je povezan z ostalimi programskimi segmenti
(COBISS2/Izpisi, COBISS2/Izposoja, COBISS/OPAC), kar omogoča, da se
isti podatki lahko uporabijo selektivno za različne namene.
Za sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije je poleg poznavanja
programske opreme COBISS2/Katalogizacija nujno tudi poznavanje formatov
COMARC in UNIMARC, standardov ISBD ter katalogizacijskih pravil in
pravil za vsebinsko obdelavo.
V priročniku so podana natančna navodila za uporabo programske opreme
COBISS2/Katalogizacija. Priročnik je namenjen uporabnikom začetnikom, ki
se s sistemom vzajemne katalogizacije srečujejo prvič, kot tudi izkušenim
uporabnikom. Razdeljen je na sedem poglavij z osmimi dodatki.
V prvem poglavju so opisana osnovna navodila za uporabo programske
opreme.
V naslednjih treh poglavjih so opisani trije možni načini dela v sistemu
vzajemne katalogizacije: zaslonski, vrstični in obnovitveni način dela.
V petem poglavju je opisan postopek normativne kontrole.
V šestem poglavju je predstavljen način iskanja po podrobnejših podatkih o
stanju zaloge v posameznih lokalnih bazah podatkov.
Najobsežnejše je sedmo poglavje, ki vključuje opis vseh ukazov, ki jih lahko
uporabljamo v segmentu COBISS2/Katalogizacija.
Sledijo dodatki od A do H:
•
•
•
•
•
•
•
•
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pregled postopkov in ukazov
pomen ukaznih tipk
diakritični znaki
nastavitev terminala
nastavitev tiskalnika
iskalni indeksi
programske kontrole
pojasnila v zvezi s konverzijo iz formata USMARC v format COMARC

xiii

Predgovor

COBISS2/Katalogizacija
V priročniku podani primeri so vzeti iz pravega okolja in se lahko zaradi
stalnega ažuriranja baz podatkov tudi spreminjajo.
Priročnik je izdelan tako, da omogoča enostavno in ekonomično dopolnjevanje.
Ob spremembi ali dopolnitvi programske opreme se zamenjajo samo tiste
strani, na katerih je prišlo do spremembe. Dopolnjene strani so označene z
novim datumom, sama sprememba vsebine pa je zaradi lažjega prepoznavanja
ob robu strani označena s pokončno črto.
Nove in/ali spremenjene strani IZUM pošilja knjižnicam na naslov osebe,
odgovorne za dokumentacijo, v pogodbeno dogovorjenem številu izvodov.
Uporabnikom priporočamo, da poskrbijo za tekoče in pravilno odlaganje novih
in/ali spremenjenih strani ter odstranjevanje strani, ki niso več aktualne.
Programska oprema COBISS2/Katalogizacija se nenehno izpopolnjuje. Zato so
dobrodošli vsi predlogi, ki lahko doprinesejo k izboljšanju programske opreme
in tega priročnika.
Vse informacije v zvezi z delovanjem programske opreme
COBISS2/Katalogizacija lahko uporabniki dobijo na naslednjih naslovih in
številkah:
IZUM
Institut informacijskih znanosti
2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija
pomoč po telefonu:
+386 2 25 20 333 (7.30–15.30)
+386 41 331 291 (15.30–21.00, sobota 8.00–13.00)
telefaks: +386 2 25 24 334
e-pošta: COBISSERVIS@IZUM.SI
spletni strežnik: http://www.izum.si/
Ob tem prosimo uporabnike, da upoštevajo tudi navodila za komuniciranje z
IZUM-om, ki so podana v posebnem dokumentu: Navodila za komuniciranje
med uporabniki in IZUM-om, Maribor, maj 1999.
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1

OSNOVNA NAVODILA

1.1 PRIKLJUČITEV V SISTEM
Računalniško in komunikacijsko infrastrukturo za delovanje programske
opreme COBISS2 predstavljajo računalniški sistemi tipa HP Alpha in HP
Itanium z operacijskim sistemom OpenVMS, ki so med seboj povezani preko
interneta (praviloma preko akademskega in raziskovalnega omrežja).
Za vključitev v sistem vzajemne katalogizacije so knjižnicam na voljo
naslednje možnosti:
•
•

večuporabniški računalniški sistem (HP Alpha ali HP Itanium), na
katerem ima več knjižnic svoje baze podatkov – lokalne kataloge
lastni računalniški sistem (HP Alpha ali HP Itanium), na katerem ima
knjižnica svojo bazo podatkov – lokalni katalog

Za dostop do navedenih računalniških sistemov (strežnikov) se uporabljajo
osebni računalniki (PC).
Za osebne računalnike je na voljo programska oprema za emulacijo
VT-terminalov in komunikacijsko povezovanje (Reflection).
Po priključitvi na strežnik se na zaslonu izpiše ime ustanove, v kateri se nahaja
strežnik, ime vozlišča (Node name) in beseda Username:, kjer vpišemo
uporabniško ime knjižnice. Le-to sestoji iz kratice "COBISSxxx", kjer xxx
pomeni akronim knjižnice (npr. COBISSIZUM). Nato se izpiše
Uporabniško ime:, kjer vpišemo svoje uporabniško ime (npr. Tadeja). Ob
izpisu besede Geslo: vpišemo še geslo (vpis gesla na zaslonu ni viden). Če
uporabniškega imena ali gesla ne vpišemo pravilno, sistem prijave ne dovoli.
Primer:
Username:
Uporabniško ime:
Geslo:
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COBISSIZUM
Tadeja

1.1 - 1
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COBISS2/Katalogizacija
Programsko opremo COBISS2 lahko uporablja vsak, ki mu je dodeljeno
uporabniško ime in pozna geslo za identifikacijo. Uporabnikom dodeljuje
uporabniška imena knjižnični informacijski servis.
Po uspešni prijavi se izpiše dobrodošlica, verzija programske opreme ter
informacija o tem, kdaj smo se zadnjič prijavili v programsko opremo
COBISS2. Zatem se odpre osnovni meni.

Slika 1.1 - 1: Osnovni meni programske opreme COBISS2

Izbiramo lahko med naslednjimi segmenti programske opreme COBISS2:
1. COBISS2/Katalogizacija, ki omogoča delo v sistemu vzajemne
katalogizacije v okviru sistema COBISS
2. COBISS2/Izpisi, ki omogoča oblikovanje različnih izpisov iz baz
podatkov COBISS
3. COBISS2/Izposoja, ki omogoča avtomatizirano izposojo knjižničnega
gradiva
6. COBISS/OPAC, ki omogoča online dostop do baz podatkov in
katalogov knjižničnega gradiva knjižnic, vključenih v sistem COBISS
7. Na voljo so posebne funkcije:
•
•
•
•
9.
1.1 - 2

pošiljanje sporočil z elektronsko pošto (MAIL)
spreminjanje vrednosti parametrov, ki vplivajo na delovanje
programa (SET UP)
pregledovanje besedila online priročnika
ažuriranje tabele časovnih parametrov (EDIT TIMEPAR)

Odjava iz programske opreme COBISS2
© IZUM, januar 2006
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Osnovna navodila
Na segment COBISS2/Katalogizacija se priključimo tako, da za besedo
Izbira: vpišemo številko 1.

Slika 1.1 - 2: Osnovni nivo segmenta COBISS2/Katalogizacija
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1.2 IZKLJUČITEV IZ SISTEMA
S segmenta COBISS/Katalogizacija se izključimo tako, da na osnovnem nivoju
pritisnemo F, nato pa na vprašanje Želite zapustiti program
(D/N)?, ki se izpiše v ukazni vrstici, odgovorimo trdilno (d ali y). Na
zaslonu se pojavi osnovni meni sistema COBISS, iz katerega se izključimo
tako, da za besedo Izbira: vpišemo številko 9.
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1.3 NASTAVITVE TERMINALOV IN UPORABA
TIPKOVNICE
Programska oprema COBISS/Katalogizacija je prirejena za VAX/VMS
kompatibilne računalnike. Terminal je lahko tipa VT200, VT300 oziroma
VT400 ali osebni računalnik z ustrezno emulacijo, ki mora podpirati vse
funkcije enega izmed navedenih terminalov (v Dodatku D so navedeni
parametri za terminale VT220, VT320 in VT420 ter način nastavitve
parametrov). Možna je tudi priključitev preko terminala tipa VT100, vendar se
bodo pravilno izpisali le tisti diakritični znaki, ki jih terminal VT100 podpira.
Pravilna uporaba tipkovnice in poznavanje pomena njenih tipk je prvi pogoj za
pravilno uporabo programske opreme COBISS/Katalogizacija. Širše
računalniško predznanje in poznavanje operacijskega sistema VAX/VMS ni
potrebno, saj za vzdrževanje programske opreme skrbi informacijski servis
IZUM.

Slika 1.3-1: Slika tipkovnice
Tipkovnica je razdeljena na glavni (alfanumerični) in pomožni (numerični)
del. Za izvedbo ukazov običajno uporabljamo pomožni del tipkovnice, ki
sestoji iz:
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•

štirih funkcijskih tipk Y, X, C in V

•

tipk s številkami od 0 do 9, ki so v priročniku označene s Q do P
(KP je oznaka za keypad - pomožna tipkovnica)

1.3 - 1
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COBISS2/Katalogizacija

•

s posebnimi znaki: tipka s piko A, tipka z vejico S, tipka z
minusom D in tipka K.

Tipke na pomožnem delu tipkovnice imajo običajno tri pomene: tipka sama ter
v kombinaciji s funkcijskima tipkama Y in V. Ker tipke na pomožnem
delu tipkovnice nadomeščajo ukaze, jih imenujemo ukazne tipke. Tipka K
ima običajno enako funkcijo kot tipka L. Uporabljamo jo za potrjevanje
ukazov in potrjevanje izbire (menuji). Pomen ukaznih tipk je opisan v Dodatku
B.
Nad glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo funkcijske tipke (¡
do ´, tipka M in tipka H). Najbolj pomembna izmed funkcijskih tipk je
tipka «, ki je pogosto označena tudi kot tipka F. Tipko F uporabljamo za
vračanje na predhodno stanje, na višji nivo izbire (menuji) in za izhod iz
programa. Na terminalih tipa VT100 in osebnih računalnikih je potrebno tipko
F pritisniti dvakrat.
Med glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo še dodatne pomožne
tipke. Najbolj pogosto uporabljamo tipke Ó, Ñ, Ï, Õ in tipki B, N. Ker
se s pritiskom na navedene tipke pomikamo levo, desno, gor, dol, na naslednjo
in prejšnjo stran, jih imenujemo tipke za pomik.
Pri delu s programsko opremo COBISS/Katalogizacija lahko uporabljamo tudi
kontrolne tipke. Uporabljamo jih tako, da držimo tipko J in istočasno
pritisnemo eno izmed tipk na glavnem delu tipkovnice. Veljavne kombinacije
tipk so podane v naslednji tabeli.

1.3 - 2
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Funkcije tipk na glavnem, funkcijskem in dodatnem pomožnem
delu tipkovnice:
L
F(«) ali Jz

H ali V I

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

J

:

¼
é (¬)
è
M (¢)
N ali Z
B ali O
Ó
Ñ
Ï
Õ

b
d
e
f
h
j
u
w
x
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:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

potrditev izbrane akcije ali vnosa
prekinitev izvajanja določenega postopka in
prehod na višji nivo, prekinitev izpisa na zaslon
briše levo črko pred kazalcem
skoči na začetek predhodne besede
briše predhodno besedo
izpiše zaslonsko sliko na tiskalnik
pomik za eno stran naprej
pomik za eno stran nazaj
pomik za en znak levo
pomik za en znak v desno
pomik za eno vrstico nazaj
pomik za eno vrstico naprej
prehod v ukazno vrstico
uporabljamo jo tako, da tipko J držimo in
istočasno pritisnemo eno izmed naslednjih tipk:
kazalec skoči na začetek vrstice
briše celotno besedilo v tekoči vrstici
kazalec skoči na konec vrstice
kazalec skoči na začetek naslednje besede
kazalec skoči na začetek predhodne besede
briše predhodno besedo
briše besedilo od kazalca do začetka vrstice
obnovi ekransko sliko
briše besedilo od kazalca do konca vrstice

1.3 - 3
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1.4 VNOS DIAKRITIČNIH ZNAKOV
Programska oprema COBISS/Katalogizacija omogoča vnos in iskanje
podatkov, ki sestojijo iz črk z diakritičnimi znaki (strešice, apostrofi, posebni
znaki drugih abeced). Vnos diakritičnih znakov omogoča kombinacija treh
tipk, ki jih pritisnemo v zaporedju:


tipka G (tabulator)



tipka z diakritičnim znakom



tipka z osnovnim znakom.

Če želimo npr. izpisati črko u s preglasom ü, zaporedno pritisnemo tipke: G,
: in u.
Po pritisku na tipki V P se na zaslon izpiše tabela z diakritičnimi znaki, ki
je v pomoč pri vnosu črk z diakritičnimi znaki (tabela je podana tudi v Dodatku
C).
Glede vnosa znakov poznamo dva tipa tipkovnic: slovensko tipkovnico in
ameriško tipkovnico (sliki tipkovnic sta v Dodatku C). Tip tipkovnice
izberemo oz. spreminjamo v SET UP-u (ukaz SET UP).
Bolj pogosto uporabljamo slovensko tipkovnico, saj za vnos enega slovenskega
znaka pritisnemo le na eno tipko. Za znake vprašaj ?, oglati oklepaj [ in ], zaviti
oklepaj { in }, apostrof ', narekovaj '', poševna črta /, dvopičje : in podpičje ; pa
moramo najprej dvakrat pritisniti tipko G, nato pa tipko za izbrani znak.
Pri ameriški tipkovnici je postopek obraten. Za vnos posebnih slovenskih
znakov (šumniki) moramo uporabiti ustrezno kombinacijo tipk.
Razlike med slovensko in ameriško tipkovnico so podane v naslednji tabeli.
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1.5 POMOČ MED DELOM (HELP)
Programska oprema COBISS/Katalogizacija vključuje naslednje vrste pomoči:


ukazni tipki Y P ali tipka M : navodila za delo v sistemu
vzajemne katalogizacije glede na položaj v programu in glede na
vrednosti posameznih parametrov (enako besedilo kot v priročniku).
Pomoč med delom (Help) je dosegljiva v kateremkoli delu programa.
Če v ukazno vrstico vpišemo katerikoli ukaz in pritisnemo tipko M
ali tipki Y P, se izpišejo navodila za izvedbo ukaza.
Tipke, ki omogočajo pregledovanje besedila navodil, so:
OB

(PREVSCR) - Pomik za eno stran nazaj

ZN

(NEXTSCR) - Pomik za eno stran naprej

T

(DOWN) – Naslovi podrejenih poglavij
S pomočjo tipke T se izpišejo naslovi podrejenih
poglavij. Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï,
Õ. Po pritisku na tipko L se izpiše besedilo
izbranega (pod)poglavja.

I

(UP) - Naslovi nadrejenih poglavij
S pomočjo tipke I se izpišejo naslovi nadrejenih
poglavij. Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï,
Õ. Po pritisku na tipko L se izpiše besedilo
izbranega poglavja.

R

(KAZALO) – Kazalo
S pomočjo tipke R dobimo vse naslove v kazalu.
Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ. Po
pritisku na tipko L se izpiše besedilo izbranega
poglavja.

E

(REF) – Logično povezovanje poglavij
Tipka E omogoča izpis naslovov, ki so logično
povezani s trenutno izbranim poglavjem.

C

(FULLSCR) – Izpis besedila na celem zaslonu
Navadno se besedilo izpisuje pod ali nad oknom, v
katerem se trenutno nahajamo. Po pritisku na tipko
C se besedilo izpiše na celem zaslonu.

F

(EXIT) – Izhod
Tipka F pomeni izhod iz dela programa za
pomoč.
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ukazna tipka U: menu z najbolj pogostimi ukazi v posameznem
načinu (iskanje, direktorij, vnos vsebine podpolj)



ukazna tipka P: slika pomožne tipkovnice s pomenom ukaznih tipk v
posameznem načinu (iskalni način, direktorij, vnos vsebine podpolj)



ukazna tipka X:
iskanje: seznam dvočrkovnih oznak vseh polj (Dodatek F)
direktorij: izpis imena tekočega polja in podpolja
vnos vsebine podpolj: izpis šifranta za tekoče podpolje



ukazni tipki V P: tabela z diakritičnimi znaki (Dodatek C)



ukazna vrstica/vrstica sporočil: vpis ukazov/izpisovanje programskih
sporočil



statusna vrstica: osnovne informacije o postopkih, ki jih v določenem
trenutku izvajamo.

Slika 1.5-1: Pomoč med delom (Help)
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1.6 VPIS IN IZVRŠITEV UKAZOV
Sintaksa ukazov je v priročniku podana v kurzivi.
Primer:
ukaz:
SAVE
ukazni tipki: Y I
Ukazne tipke, ki nadomeščajo posamezen ukaz, so navedene za ukazom.
Ukaze vpisujemo s pomočjo tipk na glavnem delu tipkovnice. Ukaze pa lahko
izvršimo tudi z uporabo tipk na pomožnem delu tipkovnice (ukazne tipke), in
sicer s pritiskom na eno tipko ali z zaporednim pritiskom na dve tipki.
Ukaze vpisujemo v ukazno vrstico. Nekatere ukaze lahko krajšamo: namesto
polne oblike vpišemo kratico. Ukaze lahko vpisujemo poljubno: z velikimi ali
malimi črkami. Po potrditvi nekaterih ukazov se v ukazni vrstici izpiše
vprašanje, na katero običajno odgovorimo s pritiskom na tipko d (da), y
(yes) ali n (ne, not).
Vsi primeri uporabnikovih vpisov podatkov in ukazov so v priročniku napisani
v kurzivi.
Primer:
ukaz:

DISPLAY <območje>

Sporočila se izpisujejo v vrstici sporočil. Vsa programska sporočila in
vprašanja, ki zahtevajo odgovor sporočila in vprašanja, ki zahtevajo odgovor
uporabnika, so v priročniku napisana s pisavo pisalnega stroja (če nastopajo v
veznem besedilu, so od le-tega ločena z enojnim narekovajem).
Primer:
Podpolje:
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2 ZASLONSKI NAČIN DELA
Pri zaslonskem načinu dela (screen mode) je zaslon razdeljen na 5 delov:
•

okno za iskanje: navedenih je pet iskalnih predpon, za katerimi
vpisujemo iskalne pojme (search mode);

•

okno direktorija: izpisana so polja in podpolja posameznega zapisa
(directory);

•

ukazna vrstica/vrstica sporočil: v vrstico vpisujemo ukaze/ izpisujejo se
programska sporočila;

•

okno za vnos vsebine podpolj (input) oziroma okno za izpis rezultatov
iskanja – zapisov (search mode); spodnja vrstica je namenjena vnosu
ukazov po iskanju;

•

statusna vrstica: izpis osnovnih informacij o postopkih, ki jih v
določenem trenutku izvajamo.

Slika 2 - 1: Razdelitev oken pri zaslonskem načinu dela
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Slika 2 - 2: Statusna vrstica

V statusni vrstici so navedeni sledeči podatki:
1. V levem kotu statusne vrstice je navedeno, v katerem od treh načinov
(oz. oknu) se trenutno nahajamo:
•

Search mode: nahajamo se v iskalnem načinu (v oknu za
iskanje ali v oknu za izpis rezultatov iskanja)

•

Directory: nahajamo se v oknu direktorija

•

Input: nahajamo se v oknu za vnos vsebine podpolj

2. Določamo vrednosti indikatorjev (gl. str. 2.3 - 5).
3. Izberemo oz. spremenimo jezik komuniciranja (gl. str. SET
LANGUAGE -1).
4. Podatek označuje izbrano masko vnosa, npr.: M - monografske
publikacije (gl. str. 2.3 - 1).
5. Izpisan je podatek o dolžini zapisa.
6. Izpisana je stopnja obveznosti (število obveznih podpolj, ki jih želimo
imeti v maski vnosa) (gl. str. 2.3 - 9).
7. Izpisan je način vrivanja polj/podpolj v direktoriju (gl. str. 2.3 - 6).
8. Izpisan je trenutni način delovanja pomožne tipkovnice (gl. str. SET
UP -1).
9. Izpisan je akronim baze podatkov, v katero smo trenutno prijavljeni.
V zaslonskem načinu dela aktiviramo posamezne funkcije s pritiskom na
ukazne tipke (tipke na pomožnem delu tipkovnice). Lahko pa vpisujemo tudi
ukaze.
Ukaze vpisujemo v ukazno vrstico ali za puščico v vrstici za vnos ukazov po
iskanju. Prejšnje ukaze lahko ponovno prikličemo s pritiskom na tipko Ï. Pred
vpisom ukaza moramo pritisniti ukazni tipki V I ali tipko H. Po pritisku
na tipke se v ukazni vrstici izpiše beseda Ukaz:, za katero vpišemo ukaz. Vpis
ukaza potrdimo s tipko L.

2-2
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Zaslonski način dela
Predvsem za začetnike je dobrodošla uporaba tipke U. Po pritisku na tipko
U se na zaslonu izpiše meni z ukazi. Tipko lahko uporabimo v kateremkoli
načinu (search mode, directory, input). Pri vsakem od treh načinov so v meniju
navedeni ukazi, ki jih v posameznem načinu najpogosteje uporabljamo. Po
parametrih se pomikamo s tipkami za pomik Ñ, Ó, Õ, Ï. Ko izberemo ukaz,
ki ga želimo izvesti (ukaz je izpisan svetleje), pritisnemo tipko L. Če lahko
posamezen ukaz izvedemo s tipko, je poleg ukaza navedena tudi ustrezna tipka.
Če želimo zapustiti meni, ne da bi izbrali ukaz, pritisnemo tipko F ali Jz.

Slika 2 - 3: Meni z ukazi

Program zapustimo z ukazom EXIT ali LOGOFF ali z ukazno tipko F, ko se
nahajamo v iskalnem načinu (search mode). Ko vnašamo podatke v zapis
(directory, input), programa ne moremo zapustiti.
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2.1 ISKANJE ZAPISOV
Zapise v lokalni in v vzajemni bazi podatkov iščemo s pomočjo iskalnih
predpon. To so dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v zapisu (gl. Dodatek F).
V oknu za iskanje je podanih pet iskalnih predpon, po katerih se pomikamo s
tipkama za pomik Ï in Õ ali tipko L. Seznam vseh iskalnih predpon
dobimo s pritiskom na tipko X ali z ukazom ?FIELDS. Namesto navedenih
predpon lahko vnesemo katerokoli drugo iskalno predpono iz seznama, in sicer
ctako, da zbrišemo obstoječo predpono in vpišemo novo. Predpono lahko tudi
cizberemo iz seznama in jo s tipko L prenesemo v okno za iskanje.
Za predponami vpisujemo iskalne pojme (npr. za predpono TI= vpišemo
naslov publikacije, za predpono AU= priimek in ime avtorja, za predpono PY=
leto izida, za predpono LA= jezik publikacije in za predpono PP= kraj izida).
Iskalne pojme lahko krajšamo na začetku ali na koncu z znakom "?" ali "*". Ko
vpišemo vseh pet iskalnih pojmov, pritisnemo tipko L ali Õ in izvrši se
iskanje v lokalni bazi podatkov. Če pa želimo takoj po vnosu iskalnega pojma
preiti na iskanje, pritisnemo tipko K.
Primer:
Iščemo zapise za dela Williama Shakespeara, ki so izšla leta 1989. Za
predpono AU= vpišemo priimek in ime, ki ju ločimo z vejico in presledkom.
Ime krajšamo z znakom "*". Za predpono PY= vpišemo leto izida. Po pritisku
na tipko K se v vrstici nad statusno vrstico izpiše število zapisov v lokalni
bazi podatkov, ki ustrezajo našim iskalnim zahtevam.

c
Slika 2.1 - 1: Iskanje v lokalni bazi podatkov
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Po iskanju v lokalni bazi lahko preidemo na iskanje zapisov v vzajemni bazi
podatkov, in sicer z ukaznima tipkama V Q ali z ukazom HOST. Rezultat
iskanja je število zapisov v vzajemni bazi podatkov, ki ustrezajo našim
iskalnim zahtevam. Z iskanja v vzajemni bazi preidemo ponovno na iskanje v
lokalni bazi podatkov s tipkama V Q ali z ukazom LOCAL.

c
Slika 2.1 - 2: Iskanje v vzajemni bazi podatkov

Če z rezultatom iskanja nismo zadovoljni, se s pritiskom na kombinacijo tipk
Jz ali tipko F vrnemo v okno za iskanje, kjer lahko vpišemo nove iskalne
pojme.
Če za katerokoli iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (lahko skrajšan) in
pritisnemo tipko I, se izpiše po abecedi urejen seznam pojmov, in sicer od
vpisanega iskalnega pojma naprej. Številka pred vsakim pojmom pove,
kolikokrat se posamezen pojem pojavlja v bazi podatkov. Vsako naslednjo
stran seznama dobimo s pritiskom na tipko Z ali N, vsako predhodno stran
pa s tipko O ali B. Po pojmih se pomikamo s tipkama za pomik Ï in Õ in
če najdemo želeni pojem, ga s tipko L prenesemo k ustrezni predponi v
okno za iskanje. Če ne izberemo nobenega pojma, prekinemo izpis seznama s
kombinacijo tipk Jz ali tipko F in se tako vrnemo v okno za iskanje. S
pomočjo tipke I torej že pred iskanjem preverimo, ali se določen iskalni
pojem nahaja v bazi podatkov.
Primer:
Za predpono AU= vpišemo andr in po pritisku na tipko I se izpiše seznam
avtorjev, katerih priimki se začenjajo z nizom znakov "Andr".

2.1 - 2
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c
Slika 2.1 - 3: Pregled pojmov v dodatnem indeksu

Hierarhični nivo posameznega zapisa dobimo, če vnesemo številko zadetka in
pritisnemo tipko E. Če vpišemo ukaz DOWN in številko zadetka, poiščemo
zapise, ki so podrejeni izbranemu zapisu. Če vpišemo ukaz UP in številko
zadetka, poiščemo izbranemu zapisu nadrejeni zapis. Če zapis ni v
hierarhičnem odnosu z drugimi zapisi, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo, da
hierarhičnega odnosa ni.
Z ukazno tipko Q ali tipko N preidemo na način iskanja, pri katerem
lahko uporabljamo logične operatorje AND, OR in NOT ter kontekstne
operatorje (gl. ukaz SELECT). Po pritisku na ukazno tipko se v oknu za iskanje
izpiše podčrtana beseda Select, za katero vpišemo iskalne pojme. Izhod iz
tega načina iskanja omogoča tipka Q ali kombinacija tipk Jz.
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2.2 IZPISOVANJE ZAPISOV
Po končanem iskanju v lokalni ali vzajemni bazi podatkov se v vrstici nad
statusno vrstico izpiše število zapisov, ki ustrezajo podanim iskalnim
zahtevam. Najdene zapise lahko izpišemo na zaslon.
S pritiskom na tipko Z ali N se v oknu za izpis rezultatov iskanja izpiše
prvi izmed najdenih zapisov v privzetem formatu. Vsak naslednji zapis
izpišemo s tipko Z ali N, predhodnega pa s tipko O ali B.
Zapise lahko izpišemo na zaslon tudi z ukazom DISPLAY, in sicer vpišemo
ukaz, območje zadetkov in ime formata (npr. DISPLAY 1–5,7,10–15,L10). Po
potrditvi ukaza se izpišejo zapisi v navedenem formatu. Če imena formata ne
navedemo, se zapisi izpišejo v privzetem oz. trenutno izbranem formatu.
Format izpisa izberemo ali pa sami definiramo z ukazom FORMAT. Seznam že
definiranih formatov dobimo z ukazom ?FORMAT.

Slika 2.2 - 1: Vpis ukaza DISPLAY
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Slika 2.2 - 2: Izpis zapisa v obliki listka

Če vpišemo številko zadetka in pritisnemo tipko R, se izpiše zapis z vsemi
polji in podpolji (format FULL).
Z ukazom PRT izpišemo zapise na lokalni tiskalnik, z ukazom SYSPRT pa na
sistemski tiskalnik.
Za prikazovanje listkov lahko uporabljamo ukaze LIST (za izpisovanje listkov
na zaslon), PRINT (za izpisovanje listkov na lokalni tiskalnik) in SYSPRINT (za
izpisovanje listkov na sistemski tiskalnik).

2.2 - 2
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2.3 KREIRANJE IN POPRAVLJANJE ZAPISOV
2.3.1 Kreiranje novega zapisa
Nov zapis kreiramo samo, če v lokalni in vzajemni bazi podatkov še ni zapisa
za publikacijo, ki jo želimo obdelati, torej če pri iskanju v obeh bazah nismo
našli želenega zapisa. V vrstico za vnos ukazov po iskanju vpišemo ukaz NEW.
Po potrditvi ukaza se odpre direktorij, kjer vnesemo podatke.

Slika 2.3 - 1: Kreiranje zapisa

Če v lokalni ali vzajemni bazi najdemo zapis, ki je zelo podoben zapisu, ki ga
želimo kreirati (različno je npr. le leto izida, izdaja ipd.), lahko najdeni zapis
uporabimo kot predlogo za novi zapis. Vpišemo ukaz NEW/INCL in številko
zadetka zapisa, ki ga želimo uporabiti kot predlogo. Po potrditvi se odpre
direktorij tega zapisa, kjer popravimo podatke.
Pred kreiranjem zapisa moramo izbrati ustrezno masko vnosa (če izbrana
maska vnosa ne ustreza). Ko se kazalec nahaja v oknu za iskanje (search
mode), pritisnemo ukazni tipki V D in izpiše se seznam vseh možnih vrst
mask vnosa. Izberemo ustrezno masko vnosa (vpišemo ustrezno številko, npr.
004 za kontinuirane vire) in po pritisku na tipko L se kazalec vrne v okno
za iskanje, v statusni vrstici pa se na sredini izpiše kratica izbrane maske vnosa
(npr. K za kontinuirane vire).
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Slika 2.3 - 2: Spreminjanje tipa maske vnosa

2.3.2 Popravljanje obstoječega zapisa
Popravljanje zapisa v lokalni bazi podatkov
Če želimo popravljati zapis v lokalni bazi podatkov, vpišemo v vrstico za vnos
ukazov po iskanju številko zadetka in pritisnemo tipko L. Tako pridemo v
direktorij, kjer popravimo podatke.
Pri popravljanju zapisa se avtomatsko vključi maska vnosa, kot je bila določena
pri kreiranju zapisa. Če ima zapis napačno masko, jo spremenimo tako, da
vpišemo številko zadetka in pritisnemo tipko W. Izberemo ustrezno masko in
po pritisku na tipko L pridemo v direktorij zapisa. Možna je samo
sprememba vnosne maske M – monografske publikacije v masko N – neknjižno
gradivo in obratno. Če poskušamo izvesti kako drugo spremembo, nas program
opozori, da to ni možno.

Prevzemanje zapisa iz vzajemne v lokalno bazo podatkov
Ko v postopku katalogizacije gradiva zapisa ne najdemo v lokalni bazi,
najdemo pa ga v vzajemni bazi podatkov, ga moramo prevzeti iz vzajemne v
lokalno bazo podatkov. Vpišemo številko zadetka in po pritisku na tipko L
pridemo v direktorij. Ob tem se v zapis avtomatsko vpiše privzeta vrednost za
pisavo in jezik katalogizacije naše knjižnice. V sistemih, v katerih je jezik
katalogizacije srbščina, se po potrebi oblika imena avtorja, ki je izbrana za
značnico, zamenja z ustrezno kazalko. Nato zapis po potrebi dopolnimo.

2.3 - 2
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Slika 2.3 - 3: Prevzemanje zapisa iz vzajemne v lokalno bazo podatkov
Paziti moramo, da pomotoma ne prevzamemo iz vzajemne baze podatkov
zapisa, ki je že v lokalni bazi, ker tako spremenimo naš obstoječi zapis –
prekrijemo ga namreč z zapisom iz vzajemne baze podatkov. Zato nas v takem
primeru program opozori s sporočilom Zapis že obstaja v vaši
lokalni bazi podatkov! Želite zapis prekriti (D/N)?.

2.3.3 Ažuriranje podatkov v direktoriju
Ko pridemo v direktorij zapisa, se v statusni vrstici na levi strani izpiše
Directory. V oknu direktorija so izpisana polja in podpolja zapisa ter polja
in podpolja, ki nastopajo v maski vnosa. Po poljih se pomikamo s tipkami Ó,
Ñ, Ï, Õ. Po podpoljih se pomikamo s tipko W v levo in s tipko R v
desno. V okviru enega polja se lahko tudi takoj postavimo na določeno
podpolje: pritisnemo tipko, ki je enaka oznaki podpolja, in kazalec skoči na
ustrezno podpolje (npr. s tipko q se postavimo na podpolje q). Oznaki
tekočega polja in podpolja sta izpisani poudarjeno.

Vnos vsebine podpolj (input)
Ko je kazalec na določenem podpolju v direktoriju, pritisnemo tipko L in
kazalec se prestavi v okno za vnos vsebine podpolj. Izjema so podpolja, za
katera se izvaja normativna kontrola. Vnos v podpolja preko normativne baze
podatkov je opisan v poglavju 5.
Ko je kazalec v oknu za vnos vsebine podpolj, vnesemo ali popravimo besedilo
(zbrišemo obstoječo vsebino in vpišemo novo). Besedila ne moremo popraviti
v podpolju za tipologijo dokumentov/del, če je ta potrjena oz. zaklenjena z
ukazom CONFIRM/TD. S tipkama Ó in Ñ se pomikamo po vrstici levo in
desno, s tipkama Õ in Ï pa po vrsticah naprej in nazaj. Pri podpoljih, ki imajo
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nespremenljivo (določeno) dolžino vnosa, moramo vsa mesta izpolniti z znaki,
sicer okna za vnos vsebine podpolj ne moremo zapustiti.
Vsebino poljubnega podpolja lahko prenesemo ali kopiramo v katero koli
drugo podpolje v istem zapisu ali v drugih zapisih. S tipko A vsebino
podpolja brišemo, s tipkama V A jo shranimo, s tipkama Y A pa v
podpolje dodamo vsebino, ki smo jo nazadnje brisali ali shranili.
Opis lastnosti posameznega polja oz. podpolja (dolžina vnosa, ponovljivost,
stopnja obveznosti) dobimo s pritiskom na tipki V X.
Pred vnosom vsebine kodiranega podpolja lahko s tipko X pregledamo
šifrant. Ko je kazalec v oknu za vnos vsebine kodiranega podpolja, pritisnemo
tipko X in izpiše se šifrant. Vsako naslednjo stran šifranta dobimo s tipko
Z ali N, predhodno stran s tipko O ali B. Če je podpolje prazno, se
izpiše prva stran šifranta. Če podpolje ni prazno, se izpiše šifrant od vpisane
črke ali niza znakov naprej. Če npr. v podpolje 101a – Jezik besedila vpišemo
črko "s" in pritisnemo tipko X, se izpiše šifrant jezikov od črke "s" naprej. Po
šifrantu lahko iščemo s pomočjo tipke B ali tipk Y C. S pritiskom na
tipko L lahko kodo izberemo in prenesemo v podpolje. Če kode ne želimo
prenesti, zapustimo šifrant s tipko F.

Slika 2.3 - 4: Izpis šifranta za jezik publikacije
Pri vnašanju vsebine podpolj so nam v pomoč še naslednje tipke:
S
YS
YÏ
YÕ
T

2.3 - 4

-

briše se vsebina tekoče vrstice
vrne se nazadnje brisana vrstica
vse črke v vrstici se spremenijo v velike črke
vse črke v vrstici se spremenijo v male črke
vnos kode iz lokalnega šifranta CODE 0: po pritisku na
tipko se nad oknom direktorija izpiše znak "=>", kjer
vnesemo kodo iz šifranta. Po potrditvi s tipko L se
v okno za vnos vsebine podpolj vpiše pomen te kode
(primerno za podatke, ki se pogosto ponavljajo).
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Pri vnosu vsebine podpolja lahko uporabljamo tudi "kontrolne tipke" (gl. str.
1.3 - 3). Kombinacija tipk Jd nam olajša delo pri kreiranju novega zapisa. Z
njo lahko v določena polja prenesemo pojme, po katerih smo iskali. Na primer,
če smo kot iskalni pojem v oknu za iskanje vpisali naslov (za predpono TI=),
lahko ta naslov prenesemo v ustrezno podpolje (200a). Ko se nahajamo v oknu
za vnos vsebine tega podpolja, pritisnemo Jd in tako prenesemo iskalni
pojem iz okna za iskanje v okno za vnos.
Vnos vsebine podpolja lahko zaključimo z različnimi tipkami. S tipko L
zaključimo vnos vsebine podpolja in se vrnemo v direktorij na naslednje
podpolje. S tipko Q ali s tipko Ï se vrnemo v direktorij na isto podpolje. Če
pa vnos podpolja zaključimo s tipko F, ostane vsebina podpolja takšna, kot je
bila pred spreminjanjem.

Določanje vrednosti indikatorjev
Če ima polje enega ali dva indikatorja, lahko določimo oz. spremenimo
vrednost enega ali obeh indikatorjev. Ko je kazalec v oknu za vnos vsebine
podpolja, pri katerem želimo spremeniti vrednost indikatorja, pritisnemo tipko
E in kazalec se postavi v statusno vrstico. S tipkama Ï, Õ spreminjamo
vrednosti indikatorjev (v vrstici sporočil se izpisuje pomen indikatorja). S tipko
Ñ se pomaknemo s prvega na drugi indikator, s tipko Ó z drugega nazaj na
prvega. Ko določimo vrednosti indikatorjev, pritisnemo tipko L in se
vrnemo v okno za vnos vsebine podpolj.

Slika 2.3 - 5: Določanje vrednosti indikatorja
Primer:
Pri polju 101 – Jezik enote smo vrednost indikatorja postavili na 1, ker gre za
roman, ki je preveden iz češčine v slovenščino.
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Vrivanje polja
Polje vrinemo s pomočjo tipke I. Ko je kazalec na določenem polju v
direktoriju, pritisnemo tipko I in v vrstici sporočil se izpiše beseda
Polje:. Za njo vpišemo številko polja in oznako podpolja, ki ga želimo
vriniti. Potrdimo s tipko L in vrinjeno polje se prenese v direktorij
(poudarjeno), kazalec pa se postavi v okno za vnos vsebine tega polja. Polje
lahko vrinemo pred tekoče polje (če je v statusni vrstici način Insert) ali za
tekoče polje (če je v statusni vrstici način Add). Način vrivanja polj (Insert
oz. Add) spreminjamo s tipko A.
Polje lahko vrinemo samo na mestu, ki ustreza številki polja glede na zaporedje
polj v zapisu.
Primer:
Vriniti želimo še eno polje 300a. Kazalec je na prvem polju 300, način
vrivanja polj/podpolj v statusni vrstici pa je postavljen na Add, torej bo
vrinjeno polje uvrščeno za prvim poljem 300 (gl. sliki 2.3 - 6 in 2.3 - 7).

Slika 2.3 - 6: Vrivanje polja

2.3 - 6
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Slika 2.3 - 7: Direktorij po vrivanju polja

Vrivanje podpolja
Podpolje vrinemo s tipko T. Ko je kazalec na določenem podpolju v
direktoriju, pritisnemo tipko T in v vrstici sporočil se izpiše beseda
Podpolje:. Za njo vpišemo oznako podpolja, ki ga želimo vriniti. Potrdimo
s tipko L in vrinjeno podpolje se prenese v direktorij (poudarjeno), kazalec
pa se postavi v okno za vnos vsebine tega podpolja. Podpolje lahko vrinemo
pred tekoče podpolje (način Insert) ali za tekoče podpolje (način Add).
Podpolja ne moremo vriniti, če se vnaša preko normativne baze podatkov.

Brisanje in kopiranje polja
Polja v direktoriju lahko brišemo ali kopiramo. Ko je kazalec na izbranem
polju, pritisnemo tipko D (polje brišemo in shranimo v vmesni pomnilnik) ali
tipki V D (polje shranimo v vmesni pomnilnik).
Nazadnje brisano ali kopirano polje lahko s tipkama Y D dodamo v
direktorij, in sicer pred tekoče polje (način Insert) ali za tekoče polje (način
Add). Na ta način lahko polja ponavljamo (npr. polja 996/997 pri publikaciji v
več izvodih). Polja ni možno dodati v zapis, če se vnaša preko normativne baze
podatkov, pa ne vsebuje podpolja 3 za povezavo med bibliografskim in
normativnim zapisom.
Polja, ki jih brišemo ali kopiramo, se sproti shranjujejo v poseben pomnilnik,
kamor se shrani zadnjih 200 brisanih ali kopiranih polj. Če v direktoriju
pritisnemo tipki V A, se ta pomnilnik (meni s polji) izpiše. V njem lahko
izberemo poljubno polje in ga vrinemo v zapis. Glede na to, kje želimo polje
vriniti, se že prej postavimo pred tekoče polje (način Insert) ali za tekoče
polje (način Add). Izbrano polje v meniju potrdimo s tipko L. Če želimo
meni zapustiti, ne da bi izbrali katero izmed polj, pritisnemo kombinacijo tipk
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Jz ali tipko F. V meniju lahko polje tudi poiščemo. Pritisnemo tipki Y
C ali tipko B in k besedi Poišči: vnesemo niz znakov, ki ga želimo
poiskati.
Polja iz menija ni možno vriniti v zapis, če gre za polje, ki se vnaša preko
normativne baze podatkov, pa ne vsebuje podpolja 3 za povezavo med
bibliografskim in normativnim zapisom.

Slika 2.3 - 8: Meni z brisanimi/kopiranimi polji

Brisanje in kopiranje podpolja
Podpolja v direktoriju lahko brišemo ali kopiramo. Ko je kazalec na izbranem
podpolju, pritisnemo tipko S (za brisanje podpolja) ali tipki V S (za
kopiranje podpolja).
Nazadnje brisano ali kopirano podpolje lahko s tipkama Y S dodamo v
direktorij, in sicer pred tekoče podpolje (način Insert) ali za tekoče podpolje
(način Add). Na ta način lahko podpolja ponavljamo. Podpolja ni možno dodati
v zapis, če se vnaša preko normativne baze podatkov.

Prehod v vzorčni direktorij
S tipkama Y Q pridemo iz direktorija (directory) v vzorčni direktorij (shell
directory), kjer so navedena vsa možna polja in podpolja, ki se nahajajo v
posamezni maski vnosa. Po poljih in podpoljih se pomikamo enako kot v
direktoriju. Če pritisnemo tipko X, ko je kazalec na določenem podpolju, se
v vrstici sporočil izpiše ime polja in podpolja. Avtomatsko izpisovanje imen
polj in podpolj omogočata tipki Y A, prav tako tudi prekinitev izpisovanja.
Opis lastnosti posameznega polja oz. podpolja (dolžina vnosa, ponovljivost,
stopnja obveznosti) dobimo s pritiskom na tipki V X. Prehod iz vzorčnega
direktorija v direktorij omogočata tipki Y Q.
2.3 - 8
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Sprememba stopnje obveznosti
Vsako podpolje ima določeno stopnjo obveznosti: npr. podpolje 200a ima
stopnjo obveznosti 1, kar pomeni najvišjo stopnjo. Podpolja s stopnjo 0 se ne
nahajajo v maski, temveč samo v vzorčnem direktoriju.
V statusni vrstici je navedeno, kolikšna je stopnja obveznosti (npr.
Level:6/2). Prva številka pomeni, da bodo v masko vnosa vključena vsa
podpolja s stopnjo obveznosti od 1 do navedene številke. Druga številka
pomeni, da se bodo ob shranjevanju zapisa kot obvezna upoštevala tista
podpolja, ki imajo stopnjo obveznosti od 1 do navedene številke. Številka 6
torej pomeni, da so v maski vključena vsa podpolja s stopnjo obveznosti od 1
do 6, številka 2 pa, da se pri shranjevanju zapisa upoštevajo kot obvezna samo
podpolja s stopnjo obveznosti 1 ali 2.
Stopnjo obveznosti spremenimo tako, da pritisnemo tipki Y U, vpišemo
obe številki (med 1 in 7) in potrdimo s tipko L.

Izpisi med ažuriranjem zapisa
Podatke o zapisu iz sistemskega polja (000) dobimo s pritiskom na tipki Y
Z. Izpišejo se naslednji podatki: številka in ime vnosne maske ter oznaka
verzije zapisa; identifikacijska in lokalna številka zapisa; datum kreiranja
zapisa in kreator; datum zadnje spremembe in redaktor; datum zadnjega
prevzema iz vzajemne baze podatkov in ime osebe, ki je zapis prevzela; datum
prvega prevzema iz vzajemne baze podatkov; datum prenosa zapisa v
vzajemno bazo podatkov; datum potrditve tipologije in oseba, ki je tipologijo
potrdila; datum zadnje uskladitve bibliografskih zapisov z normativno bazo
podatkov; datum prevzema zapisa iz mreže COBISS.Net in oseba, ki je zapis
prevzela; datum prenosa podatkov o zalogi iz segmenta COBISS3/Zaloga in
oseba, ki je sprožila prenos podatkov.

Slika 2.3 - 9: Izpis podatkov o zapisu
© IZUM, julij 2007
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S pritiskom na tipki V O izpišemo na zaslon zapis z vsemi polji in
podpolji (skupaj z imeni polj in podpolj). Vsako naslednjo stran izpišemo s
tipko Z ali N. Izpis prekinemo s tipko Ï. Zapis v tej obliki izpišemo na
lokalni ali sistemski tiskalnik z ukazom DUMP ali SYSDUMP.
Fizični zapis (z $ kot ločilom med podpolji in # kot ločilom med polji) dobimo
s pritiskom na tipki Y O. Vsako naslednjo stran izpišemo s tipko Z ali
N. Izpis prekinemo s tipko Ï.
Listke izpisujemo z ukazi LIST, PRINT, SYSPRINT.

Poseben (menijski) način ažuriranja podatkov
Ta način uporabljamo zlasti pri popravljanju zapisov. V direktoriju pritisnemo
tipki Y K in preidemo na poseben (menijski) način ažuriranja podatkov
(izpiše se zapis v enaki obliki kot po pritisku na tipki V O). Nazaj v
direktorij se vrnemo z istima tipkama.

Slika 2.3 - 10: Menijski način ažuriranja podatkov

Po podpoljih se pomikamo s tipkama Õ, Ï. Vsebine podpolj vnašamo oz.
popravljamo enako kot v direktoriju. Vnos vsebine podpolja zaključimo s tipko
L ali s tipko Ï. Novo polje vrinemo s tipko I, novo podpolje pa s tipko
T.
Vrednosti indikatorjev spreminjamo na naslednji način: ko je kazalec pri
določenem indikatorju, pritisnemo tipko L in kazalec se postavi v statusno
vrstico. Nadalje je postopek enak kot pri spreminjanju vrednosti indikatorjev v
direktoriju (gl. str. 2.3 - 5).

2.3 - 10
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Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo
več vnašati ali ažurirati polj 996/997/998, ker teh polj ni več v direktoriju
zapisa. Tako tudi ne morejo uporabljati nobenih tipk, ki se nanašajo na delo s
temi polji (vrivanje, brisanje, kopiranje, iskanje polj 996/997/998, vpis
inventarne številke v datoteko, dodeljevanje inventarnih številk več izvodom,
inventarizacija gradiva, nabavljenega s COBISS3/Nabava, itd.).
Ta polja pa se še vedno izpisujejo v izpisih zapisov po iskanju.

2.3.4 Posebnosti pri ažuriranju podatkov
Iskanje polj 996/997
Pri popravljanju zapisa, ki ima veliko polj 996/997, lahko poiščemo posamezno
polje 996/997 s pomočjo tipke B ali tipk Y C. Po pritisku na tipko ali
tipki se v vrstici sporočil izpiše beseda Išči:, za katero vpišemo oznako
podpolja, enačaj in iskalni pojem (npr.: q=1 – iščemo izvode, ki imajo status
"naročeno"; podpolje 996/997q je kodirano, koda "1" pomeni status
"naročeno"). Sintaksa iskalnega izraza za besedo Išči: je enaka kot pri ukazu
FIND. Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi na polje 996/997, ki ustreza
iskalnemu kriteriju. Če je takih polj več, poiščemo vsako naslednje polje s
pritiskom na tipko C. Če v zapisu ni polja, ki ga iščemo, nas program na to
opozori.
Če smo po iskanju zapisov uporabili ukaz FIND ali AUTOFIND, lahko nato v
direktoriju s pritiskom na tipko C takoj preidemo na polje, ki ustreza pogoju
ukaza FIND oz. AUTOFIND.

Avtomatsko dodeljevanje inventarnih številk več izvodom
Pri dodeljevanju inventarne številke velikemu številu izvodov si lahko
pomagamo s tipko E. V prvo polje 996 vpišemo signaturo in izpolnimo
ostala podpolja, razen podpolja 996f – Inventarna številka. Nato pritisnemo
tipko E in izpiše se sporočilo Vpišite število inventarnih
številk, ki jih želite dodeliti:. Navedemo število (vključno s
prvim poljem 996) in potrdimo s tipko L, nakar se izpiše Vpišite
oznako inventarne knjige in zvezdico:. Ko to storimo, se v
zapis dodajo nova polja 996, ki so po vsebini enaka prvemu polju 996, vsako
pa ima svojo inventarno številko.

Inventarizacija gradiva, nabavljenega s COBISS3/Nabava
Tipki Y E sta namenjeni inventarizaciji gradiva, katerega nabava je bila
evidentirana s programsko opremo COBISS3/Nabava.
Polja 996, ki so bila v določen zapis dodana programsko iz segmenta
COBISS3/Nabava, so označena s kodo "c3" – prenos iz COBISS3 v podpolju
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996m – Oznaka vira podatkov. Ta polja že vsebujejo podatke, ki se nanašajo na
nabavo (npr. oznaka podlokacije, način nabave itd.).
V prvem polju 996, ki ima v podpolju m vpisano kodo "c3" in še nima
inventarne številke, dopolnimo signaturo in po potrebi izpolnimo še ostala
podpolja, ki niso bila dodana iz segmenta COBISS3/Nabava. Nato pritisnemo
tipki Y E ter:
−
−
−
−

vpišemo oznako podlokacije, za katero želimo dopolniti polja 996;
vnesemo lahko tudi več podlokacij, ločenih z vejico; za vse podlokacije
vpišemo znak "*" ali pustimo prazno
lahko vpišemo število inventarnih številk, ki jih želimo dodeliti (vključno s
prvim poljem)
lahko vpišemo številko inventarne knjige in znak "*"
navedemo, ali želimo brisati status "2" – v obdelavi ali ne.

Če ne vpišemo števila inventarnih številk ter številke inventarne knjige in
znaka "*", se inventarne številke ne dodelijo. Kopirajo se le ostali podatki.
Po potrditvi s tipko L se v vsa polja 996, dodana iz segmenta
COBISS3/Nabava, vpišejo inventarne številke. Obenem se v ostala polja
prepišejo vsi podatki iz prvega polja (razen tistih, ki so bili dodani iz segmenta
COBISS3/Nabava, in elementa l – oznaka podlokacije v signaturi).
Če ima osnovna enota priloge, lahko polja 996 dodamo tako, da izpolnimo prvo
polje 996 in nato pritisnemo tipko E (gl. str. 2.3 - 11, Avtomatsko
dodeljevanje inventarnih številk več izvodom).
Če enoto sestavlja več zvezkov/kosov in je v segmentu COBISS3/Nabava
prikazana kot ena enota (kot ena enota se tudi prenese v bibliografski zapis),
moramo za drugi, tretji ... zvezek/kos dodati polja 996 s tipko E.

Slika 2.3 - 11: Inventarizacija gradiva, nabavljenega s COBISS3/Nabava

2.3 - 12

© IZUM, junij 2006

COBISS2/Katalogizacija

Zaslonski način dela

Vnos podatkov v polja 4XX za serijske publikacije in ostale
kontinuirane vire
Blok 4XX je namenjen prikazu odnosa med opisovanim kontinuiranim virom
in sorodnimi ali drugače povezanimi kontinuiranimi viri. Polja lahko vsebujejo
podpolji a in x. V podpolje a vnesemo naslov, v podpolje x pa ISSN sorodnega
kontinuiranega vira. Podpolje a je treba vnesti, kadar zapisa za sorodni
kontinuirani vir ni v vzajemni bazi podatkov (ali pa je, vendar ne vsebuje polja
530 – Ključni naslov). Če je zapis za kontinuirani vir v bazi podatkov ISSN,
lahko ključni naslov kar kopiramo iz te baze.
Vnos podatkov v COBISS.SI in ostalih sistemih z bazo ISSN:
Če ISSN-ja nimamo, vnesemo le podpolje a. Sicer v podpolje x vnesemo ISSN
in vnos potrdimo s tipko L. V podpolje a, če je treba, vnesemo naslov, in
sicer:
1. Če v vzajemni bazi podatkov obstaja zapis s tem ISSN-jem:

2.

•

in vsebuje polje 530, se v vrstici sporočil izpiše ključni naslov iz
vzajemne baze podatkov – podpolja a ni treba vnašati

•

in ne vsebuje polja 530
• če v bazi ISSN obstaja zapis s tem ISSN-jem, se v vrstici sporočil
izpiše ključni naslov iz baze ISSN – v polje 4XX dodamo prazno
podpolje a ter naslov s tipkama YT vanj kopiramo
• če v bazi ISSN ni zapisa s tem ISSN-jem, se v vrstici sporočil
izpiše stvarni naslov (polje 200) iz vzajemne baze podatkov –
naslov ročno vpišemo v podpolje a

Če v vzajemni bazi podatkov ni zapisa s tem ISSN-jem:
•
•

če v bazi ISSN obstaja zapis s tem ISSN-jem, se v vrstici sporočil
izpiše ključni naslov iz baze ISSN – v polje 4XX dodamo prazno
podpolje a ter naslov s tipkama YT vanj kopiramo
če v bazi ISSN ni zapisa s tem ISSN-jem, vpišemo naslov v podpolje a
ročno

Vnos podatkov v sistemih brez baze ISSN:
Če ISSN-ja nimamo, vnesemo le podpolje a. Sicer v podpolje x vnesemo ISSN
in vnos potrdimo s tipko L. V podpolje a, če je treba, vnesemo naslov, in
sicer:
1. Če v vzajemni bazi podatkov obstaja zapis s tem ISSN-jem:
•

in vsebuje polje 530, se v vrstici sporočil izpiše ključni naslov iz
vzajemne baze podatkov – podpolja a ni treba vnašati

•

in ne vsebuje polja 530, se v vrstici sporočil izpiše stvarni naslov (polje
200) iz vzajemne baze podatkov – naslov ročno vpišemo v podpolje a

2. Če v vzajemni bazi podatkov ni zapisa s tem ISSN-jem, vpišemo naslov v
podpolje a ročno.
© IZUM, junij 2006
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2.3.5 Shranjevanje zapisa
Po končanem vnosu oz. popravljanju podatkov s pritiskom na ukazni tipki Y
I ali z ukazom SAVE shranimo zapis v bazo podatkov.
Nov zapis se shrani hkrati v lokalno in vzajemno bazo podatkov.
Če popravljamo obstoječi zapis in nimamo pooblastila za kreiranje novih
zapisov, se zapis shrani le v lokalno bazo podatkov, če to pooblastilo imamo,
pa po spodaj opisanih pravilih:
•

Če smo popravljali zapis, ki smo ga prevzeli iz vzajemne baze
podatkov (naša knjižnica ni kreator zapisa), se zapis shrani samo v
lokalno bazo podatkov.

•

Če je zapis kreirala ali iz mreže COBISS.Net prevzela naša knjižnica
in zapis v vzajemni bazi ni zaklenjen, se shrani v lokalno in vzajemno
bazo podatkov. Izjema so lokalni zapisi, ki jih z ukazom SAVE lahko
shranimo samo v lokalno bazo podatkov. V vzajemno bazo podatkov
jih shranimo z ukazom SAVE/HOST.

•

Če je zapis, ki ga je kreirala ali iz mreže COBISS.Net prevzela naša
knjižnica, v vzajemni bazi podatkov zaklenjen, se shrani samo v
lokalno bazo podatkov (gl. ukaze LOCK1, LOCK2, EDIT/HOST).

Ko zapis shranimo, se vrnemo v okno za iskanje (search mode).
Zapis se ne shrani, če nismo vnesli vsebine vseh obveznih podpolj. V tem
primeru se kazalec postavi na obvezno podpolje, ki ni vneseno. Zapis se ne
shrani tudi, če program ugotovi kakšno logično napako.

2.3.6 Izhod iz zapisa brez shranjevanja
Če smo zapis samo pogledali ali če smo ga ažurirali, vendar ne želimo shraniti
popravkov, pritisnemo tipko F. Na izpisano vprašanje, ali želimo zapustiti
zapis brez shranjevanja, odgovorimo pritrdilno.

2.3 - 14
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3 VRSTIČNI NAČIN DELA
Z ukazom LINE preidemo z zaslonskega načina dela na vrstični način dela (line
mode). Pri vrstičnem načinu dela je zaslon razdeljen na 2 dela:
•

okno za izpis

•

ukazna vrstica

Slika 3-1: Razdelitev oken pri vrstičnem načinu dela
V vrstičnem načinu dela lahko uporabljamo večino ukazov (gl. Dodatek A).
Ukaze vpisujemo v ukazno vrstico. Tipke lahko uporabljamo le pri izpisovanju
zapisov, in sicer tipko Z oz. N za izpis vsakega naslednjega zapisa ter
tipko O oz. B za izpis vsakega predhodnega zapisa.
Ta način dela je primeren predvsem za iskanje zapisov (ukaz SELECT). Zapise
izpisujemo na zaslon z ukazom DISPLAY. Če želimo zapis popravljati,
napišemo ukaz EDIT in številko zadetka zapisa. Po potrditvi ukaza nas
program avtomatsko prestavi v direktorij zapisa.
Program zapustimo z ukazom EXIT ali LOGOFF.
© IZUM, julij 1993
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3.1 ISKANJE V VRSTIČNEM NAČINU DELA
Vrstični način dela je primeren predvsem v primeru, ko moramo iskanje
ponavljati in šele nato kreiramo nove zapise ali pa zapise popravljamo. Ukaz
SELECT omogoča uporabo operatorjev AND, OR, NOT in kontekstnih
operatorjev.
Vsakemu polju je prirejena dvočrkovna oznaka za iskanje (iskalne pripone in
predpone) in za izpise (izpisne kode). Seznam vseh polj dobimo z ukazom
?FIELDS.
Skoraj vsa polja so iskalna (indeksirana), torej lahko iščemo zapise po njihovi
vsebini. Polja so lahko indeksirana besedno, frazno, besedno in frazno,
numerično.


Besedno indeksiranje
Corporate Source: Computer Applications Group
Indeksiranje:
APPLICATIONS
COMPUTER
GROUP



Frazno indeksiranje
Authors: Zaborsky, Oskar R.; Cabel, David W.E.
Indeksiranje:
CABEL, DAVID W.E.
ZABORSKY, OSKAR R.



Besedno in frazno indeksiranje
Topical name as subject: Računalniške mreže; Računalniške
komunikacije
Indeksiranje:
KOMUNIKACIJE
MREŽE
RAČUNALNIŠKE
RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE
RAČUNALNIŠKE MREŽE

Zapise iščemo lahko po pojmih v osnovnem indeksu ali po pojmih v dodatnih
indeksih. Vpogled v osnovni indeks in dodatne indekse omogoča ukaz
EXPAND. Pojmi (besede in fraze) so urejeni po abecedi.
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Osnovni indeks
Osnovni indeks je seznam pojmov iz polj, ki odražajo vsebino
publikacije (besede iz naslova, povzetka in ključne besede). Če iščemo
zapise po pojmih v osnovnem indeksu, navedemo za ukazom SELECT
samo iskalni pojem. Po želji lahko iskanje omejimo samo na določena
polja osnovnega indeksa, tako da za iskalnim pojmom dodamo
poševno črto in eno ali več iskalnih pripon, ločenih z vejicami.



Dodatni indeksi
Dodatne indekse sestavljajo pojmi iz polj, ki niso vsebinskega značaja.
Ko iščemo zapise po pojmih v dodatnem indeksu, moramo navesti za
ukazom SELECT iskalno predpono, enačaj in iskalni pojem. Če želimo
iskati v več dodatnih indeksih hkrati, navedemo več iskalnih predpon,
ločimo jih z vejico, dodamo enačaj in iskalni pojem.

Pred iskanjem je priporočljivo z ukazom EXPAND pregledati pojme, da
preverimo, če se nahajajo v bazi podatkov. Za pregled pojmov v osnovnem
indeksu vpišemo za ukazom EXPAND samo iskalni pojem. Za pregled pojmov
v dodatnem indeksu moramo pred iskalnim pojmom navesti še iskalno
predpono in enačaj.
Oznaka L> v ukazni vrstici pomeni, da iščemo v lokalni bazi podatkov. Z
ukazom HOST preidemo na iskanje v vzajemni bazi podatkov (izpiše se oznaka
H>). Z ukazom LOCAL preidemo z iskanja v vzajemni bazi ponovno na iskanje
v lokalni bazi podatkov.
Zapise iščemo z ukazom SELECT, ki mu sledi en ali več iskalnih pojmov.
Iskalne pojme lahko krajšamo ali na začetku ali na koncu z znakom '?' ali '*'.
Če je iskalnih pojmov več, jih povežemo med seboj z logičnimi operatorji
(AND, OR, NOT) ali kontekstnimi operatorji (WITH, NEAR, SUBFIELD,
HOLDINGS).
Po potrditvi ukaza se izpiše število zadetkov za vsak posamezen iskalni pojem
in v zadnji vrstici število zadetkov, ki ustrezajo iskalni zahtevi, podani v ukazu.
Če želimo ugotoviti, ali je zapis v hierarhičnem odnosu z drugimi zapisi,
vpišemo ukaz HIER in številko zadetka zapisa. Po potrditvi ukaza se izpišejo
vsi zapisi, ki so v hierarhičnem odnosu z izbranim zapisom, izbrani zapis pa se
izpiše poudarjeno. Če želimo poiskati nekemu zapisu podrejene zapise,
vpišemo ukaz DOWN in številko zadetka. Če želimo poiskati nekemu zapisu
nadrejen zapis, vpišemo ukaz UP in številko zadetka. Izpiše se število
podrejenih oz. nadrejenih zapisov, ki jih nato lahko izpišemo z ukazom
DISPLAY.
Več o načinu online iskanja v bazah podatkov je navedeno v priročniku
COBISS/ATLASS, Priročnik za uporabnike, junij 1993.
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Slika 3.1-1: Iskanje po pojmih v osnovnem indeksu

Slika 3.1-2: Iskanje po pojmih v dodatnih indeksih
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Slika 3.1-3: Iskanje po pojmu v več dodatnih indeksih hkrati
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3.2 IZPISOVANJE ZAPISOV
Po iskanju lahko najdene zapise izpišemo na zaslon. S pritiskom na tipko Z
izpišemo prvega in nato vsakega naslednjega izmed najdenih zapisov, s tipko
O pa vsak predhodni zapis.
Z ukazom DISPLAY izpišemo na zaslon zapise v poljubnem formatu, in sicer
vpišemo ukaz, območje zadetkov in ime formata. Format izberemo ali pa sami
definiramo z ukazom FORMAT. Seznam že definiranih formatov in formatov,
ki smo jih sami definirali med delom, dobimo z ukazom ?FORMAT. V SET
UP-u (ukaz SET UP) lahko pri parametru 'Format' navedemo imena formatov,
ki jih bomo lahko izbirali s tipkami od Q do T. Tako lahko namesto vpisa
ukaza FORMAT pritisnemo ustrezno tipko.
Z ukazom PRT izpišemo zapise v poljubnem formatu na lokalni tiskalnik, z
ukazom SYSPRT pa na sistemski tiskalnik.
Za izpisovanje listkov lahko uporabljamo tudi ukaze LIST, PRINT, SYSPRINT.
Seznam definiranih listkov dobimo z ukazom ?LIST.

© IZUM, julij 1993

3.2 - 1
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(RECOVERY)
Če je zapis kreirala naša knjižnica, se zapis shrani v lokalno in vzajemno bazo
podatkov hkrati. Če zapisa po vnosu ali ažuriranju ne moremo shraniti v
vzajemno bazo podatkov zaradi napake pri komunikaciji, se zapis shrani v
posebno datoteko.
Ko se ponovno vključimo v sistem, se avtomatsko izvede obnovitev (recovery).
Najprej se poudarjeno izpiše vsebina zapisa v lokalni bazi podatkov. Na
podlagi vsebine zapisa se avtomatsko tvori iskalni izraz in izvrši iskanje v
vzajemni bazi podatkov. Tako program preveri, če zapis že obstaja v vzajemni
bazi podatkov (npr. če je med tem časom enak zapis shranil kak drug kreator).

Slika 4-1: Obnovitev zapisov – recovery
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Če ni zadetkov ali je samo eden (istoveten zapis), se zapis avtomatsko shrani v
vzajemno bazo podatkov in izbriše iz pomožne datoteke (recovery).
Če je zadetkov več, se jih izpiše prvih šest. Naslednje zapise izpišemo z
ukazom DISPLAY. Zapise primerjamo z našim (poudarjenim) zapisom, da
preverimo, ali je naš zapis (označen pod zaporedno številko nič) med tem
časom postal duplikat ali ne.
Če zapis ni duplikat, vpišemo ukaz SAVE. Zapis se shrani v vzajemno bazo
podatkov in izbriše iz pomožne datoteke (recovery).
Če je zapis duplikat, si zapišemo identifikacijsko številko duplikata in
originalnega zapisa (ID) ter vpišemo ukaz NEXT. S pomočjo ukaza NEXT se
izvede obnovitev (recovery) za vsak naslednji zapis, ki se zaradi motenj pri
komunikaciji ni shranil v vzajemno bazo podatkov.
Ko se nato vključimo v program za vzajemno katalogizacijo, moramo z
ukazom DELETE zbrisati duplikate, ki smo si jih zapisali, in prevzeti
originalne zapise. Duplikate lahko tudi preimenujemo z ukazom RENAME-TO.
Če do komunikacijske napake pride pri uporabi ukaza LOCK1, si je treba
zapisati ID zapisa in kasneje ponovno uporabiti ukaz LOCK1 (glej ukaz
LOCK1).
Priporočamo, da je v vsaki knjižnici zadolžen samo en katalogizator, ki skrbi za
obnovljene (recovery) zapise. Ostali katalogizatorji, ki pridejo v pomožno
datoteko (recovery), morajo uporabiti ukaz EXIT.

4-2
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KATALOGIZACIJA Z
NORMATIVNO KONTROLO
Normativna kontrola omogoča doslednejšo rabo značnic pri katalogizaciji,
hkrati pa tudi lažje vzdrževanje značnic v bibliografskih zapisih. Normativna
kontrola temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi.
Normativni zapisi vsebujejo značnice, ki so enotno določene za uporabo v
celotnem sistemu katalogizacije, ter druge podatke, kot so variantne značnice,
sorodne značnice, opombe itd. Pri katalogizaciji z normativno kontrolo se vse
spremembe v značnicah, dodajanje variantnih značnic ali drugih podatkov
izvajajo samo v normativnem zapisu.
Z uvedbo normativne kontrole v sistem vzajemne katalogizacije se je spremenil
vnos podatkov v polja, pri katerih je normativna kontrola vključena.
V ta polja lahko vnašamo enotne značnice samo preko normativne baze
podatkov. Podobno velja tudi za dodajanje variantnih in sorodnih značnic. Tudi
spreminjanje značnic je možno samo preko normativne baze podatkov.
Povezava med značnicami v bibliografskih zapisih in normativnimi zapisi je
vzpostavljena s podpoljem 3 – Številka normativnega zapisa, kamor se vpisuje
identifikacijska številka normativnega zapisa. Podpolje 3 vsebujejo vsa tista
polja za značnice v bibliografskih zapisih, ki so pod normativno kontrolo. Ta
povezava omogoča samodejno spreminjanje značnic v bibliografskih zapisih.
Po vzpostavitvi normativne kontrole lahko v starih zapisih ostane veliko število
značnic nepovezanih. Nepovezane značnice lahko naknadno ročno povežemo z
zapisi v normativni bazi podatkov.
Če v normativni bazi podatkov ni ustreznega normativnega zapisa, si lahko
pomagamo z normativno bazo podatkov LC NAMES in ga iz nje prevzamemo.
Pri tem je pomembno, da prevzeti zapis uskladimo z našimi katalogizacijskimi
pravili. Če zapisa ni niti v bazi LC NAMES, kreiramo nov normativni zapis kar
med kreiranjem ali ažuriranjem bibliografskega zapisa.
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5.1 PRIPRAVA NA KATALOGIZACIJO Z NORMATIVNO
KONTROLO
Pri katalogizaciji z normativno kontrolo moramo paziti na to, da značnice
povežemo z ustreznimi normativnimi zapisi (sicer lahko npr. delo pripišemo
napačnemu avtorju).
Večino iskanj oz. preverjanj po različnih bazah podatkov opravimo, če je le
mogoče, pred kreiranjem ali ažuriranjem bibliografskega zapisa.
Iskanje po drugih bazah podatkov pa lahko izvedemo tudi med ažuriranjem
bibliografskega ali normativnega zapisa. Po zaključenem iskanju se vrnemo v
direktorij, kjer nadaljujemo z delom.
Podatke, ki jih potrebujemo pri določanju značnice, preverimo tudi v drugih
referenčnih virih, ki so nam na voljo.

5.1.1 Iskanje po bazah podatkov
Iskalne predpone in pripone za iskanje v normativni bazi podatkov so navedene
v Dodatku F.2.
Pri iskanju po značnicah v normativni bazi podatkov vnesemo tudi vse
diakritične znake, ki jih iskana značnica vsebuje. Iskanje brez diakritičnih
znakov v dodatnem indeksu ni možno zaradi kontrole enoličnosti značnic.
Možno pa je besedno iskanje brez diakritičnih znakov po osnovnem indeksu.
Podobno velja za pregledovanje seznamov značnic iz normativne baze
podatkov. Tudi tu vpišemo ime z diakritičnimi znaki.
Med ažuriranjem bibliografskega ali normativnega zapisa se lahko z ukazom
REFBASE (gl. ukaz REFBASE) preklopimo v druge baze podatkov. V njih
poiščemo podatke, ki jih potrebujemo pri delu.
Pri katalogizaciji z normativno kontrolo so predvsem koristne naslednje
referenčne baze podatkov:
•

Normativna datoteka osebnih in korporativnih imen

•

Normativna datoteka imen Kongresne knjižnice

•

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov

5.1.2 Izpisni formati
V normativni bazi podatkov je definiranih pet izpisnih formatov, ki vsebujejo
naslednje podatke:
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•

ZNAC – enotna značnica, identifikacijska številka normativnega
zapisa, status zapisa in podatek o knjižnici, ki si je zapis prisvojila z
ukazom ADOPT;

•

SHOR – enotna značnica, variantne značnice, sorodne značnice in
identifikacijska številka normativnega zapisa;

•

GARE – poleg podatkov iz formata SHOR vsebuje še opombe iz bloka
javnih opomb;

•

POLN – poleg podatkov iz formata GARE vsebuje še opombe za
katalogizatorje;

•

FULL – zapis v formatu COMARC/A.
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5.2 VNOS ZNAČNIC V POLJA Z NORMATIVNO
KONTROLO
Značnice, ki so pod normativno kontrolo, lahko v bibliografske zapise vnašamo
samo preko normativne baze podatkov.
Postopek

1. V direktoriju bibliografskega zapisa se s kazalcem postavimo na podpolje 3
polja za značnico, ki jo nameravamo vnesti. Pritisnemo tipko L.
2. V prazno podpolje 3 vnesemo značnico ali začetek značnice. Pritisnemo
tipko L. Izpiše se seznam značnic iz normativne baze podatkov od
vpisanega niza znakov dalje.
Opozorilo:
Seznam je enak tistemu, ki se izpiše v normativni bazi podatkov (gl. ukaz
BROWSE).
3. Če iskane značnice ni v seznamu, seznam s tipko F zapustimo. Če
poznamo kakšno variantno značnico, jo vnesemo v prazno podpolje 3 in s
pritiskom na tipko L iskanje ponovimo. Če v praznem podpolju 3
pritisnemo tipko Õ, se ponovno vpiše niz znakov, s katerim smo
pregledovanje seznama začeli nazadnje.
4. Če v seznamu ne najdemo niti variantnih značnic, kreiramo nov normativni
zapis (gl. poglavje 5.4 Kreiranje normativnih zapisov).
Če je iskana značnica v seznamu, jo preverimo tako, da jo potrdimo s tipko
L. Izpiše se normativni zapis v polnem formatu. Če značnice ne želimo
vnesti v bibliografski zapis, se s tipko F vrnemo v seznam značnic.
Če je enotna značnica pravilno oblikovana in v normativnem zapisu niso
potrebni popravki ali dopolnitve, pritisnemo tipko Q. V podpolje 3 se
vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa.
Tudi če enotna značnica ni pravilno oblikovana, jo vseeno vnesemo v
bibliografski zapis. Če imamo uporabniško ime za delo v normativni bazi
podatkov, lahko značnico popravimo, še preden jo vnesemo (gl. poglavje
5.5.3 Ažuriranje normativnih zapisov v normativni bazi). Pod določenimi
pogoji lahko značnico v normativnem zapisu popravimo tudi med delom v
bibliografski bazi podatkov (gl. poglavje 5.5.1 Ažuriranje normativnih
zapisov med delom v bibliografski bazi).
Pri kreiranju ali ažuriranju bibliografskega zapisa lahko v normativni zapis
vedno dodamo tudi manjkajočo variantno značnico (gl. poglavje 5.5.2
Dodajanje variantnih značnic).
Vnos potrdimo s tipko L.
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Opozorilo:
Ko bibliografski zapis shranimo, se:

5.2 - 2

–

v polja za značnice pod normativno kontrolo prenesejo enotne značnice iz
ustreznih normativnih zapisov;

–

v polja za variantne značnice prenesejo variantne značnice iz ustreznih
normativnih zapisov;

–

v polja za sorodne značnice prenesejo sorodne značnice iz ustreznih
normativnih zapisov.
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5.3 POPRAVLJANJE POVEZAV V BIBLIOGRAFSKIH
ZAPISIH

5.3.1 Povezovanje nepovezanih značnic
Ob vzpostavitvi normativne kontrole je veliko značnic v bibliografskih zapisih
ostalo nepovezanih. Spoznamo jih po tem, da ob ažuriranju bibliografskega
zapisa v direktoriju vidimo tudi podpolja za značnico (ki jih ni možno
ažurirati), ter po manjkajoči identifikacijski številki normativnega zapisa v
podpolju 3. Pri povezanih značnicah podpolja za značnico v direktoriju niso
vidna.
Postopek

1. V direktoriju bibliografskega zapisa se s kazalcem postavimo na podpolje 3
polja z nepovezano značnico, ki jo želimo povezati. Pritisnemo tipko L
in značnica se izpiše v podpolju 3.
2. Pritisnemo tipko L. Izpiše se seznam značnic iz normativne baze od
niza znakov, ki se je samodejno vpisal v podpolje 3, dalje.
Opozorilo:
Seznam je enak tistemu, ki se izpiše v normativni bazi podatkov (gl. ukaz
BROWSE).
3. Nadaljnji postopek je enak kot v korakih 3 do 4 pri postopku v poglavju 5.2
Vnos značnic v polja z normativno kontrolo.
Če pri ažuriranju zapisa ne povežemo nepovezanih značnic, se nam za
značnice, ki so že v normativni bazi podatkov, ob shranjevanju zapisa izpiše
sporočilo Za spodnje značnice obstajajo normativni
zapisi, ki jih je možno povezati. Potrdimo s tipko L. V
ukazni vrstici se izpiše vprašanje Se želite vrniti v direktorij
(D/N)?. Za vrnitev v direktorij pritisnemo tipko d. Če pritisnemo tipko n,
shranimo zapis z nepovezanimi značnicami.
Po več bibliografskih zapisov z enako nepovezano značnico lahko hkrati
povežemo z ustreznim normativnim zapisom. To naredimo z ukazom
LINK/AUTHORS, za kar je potrebno posebno pooblastilo.
Opozorilo:
Če bibliografski zapis prevzamemo iz baze podatkov WorldCat, moramo pred
shranjevanjem zapisa vse značnice, ki se prenesejo v polja pod normativno
kontrolo, povezati z normativnimi zapisi.
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5.3.2 Prevezovanje značnic
Značnice v bibliografskih zapisih lahko prevezujemo na ustrezne normativne
zapise:
•

med delom v bibliografski bazi podatkov,

•

med delom v normativni bazi podatkov (če imamo uporabniško ime).

Za prevezovanje je na voljo več različnih postopkov.
Prevezovanje uporabljamo pri popravljanju napačno povezanih značnic v
bibliografskih zapisih, kar pomeni, da je v podpolju 3 vpisana identifikacijska
številka napačnega normativnega zapisa. Na primere napačno povezanih
značnic lahko naletimo pri pregledovanju in ažuriranju zapisov v bibliografski
bazi podatkov ali pri delu v normativni bazi podatkov (gl. tudi poglavje 5.5.5
Razdruževanje normativnih zapisov).

Prevezovanje v bibliografski bazi podatkov
V bibliografski bazi lahko prevezujemo,

Postopek 1

•

ko ažuriramo bibliografski zapis (gl. Postopek 1);

•

z ukazom LINK/AUTHORS, če je več bibliografskih zapisov z enako
napačno povezano značnico in imamo ustrezno pooblastilo (gl.
Postopek 2).

1. V direktoriju bibliografskega zapisa se s kazalcem postavimo na podpolje 3
polja z napačno povezano značnico. Pritisnemo tipko L in izpiše se
vsebina podpolja 3.
Opozorilo:
Če se značnica v bibliografskem zapisu razlikuje od enotne značnice v
normativni bazi podatkov, v podpolju 3 pa je identifikacijska številka pravega
normativnega zapisa, vsebine polja ni treba popravljati. Dovolj je, da ponovno
shranimo bibliografski zapis, in program bo značnico samodejno popravil.
Do takih primerov pride, če smo v normativnem zapisu popravili obliko enotne
značnice, nismo pa shranili bibliografskega zapisa niti se medtem ni izvedlo
usklajevanje bibliografske baze podatkov z normativno.
2. Zbrišemo identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa. Če
poznamo identifikacijsko številko pravega normativnega zapisa, jo
vpišemo in pritisnemo tipko L. V nasprotnem primeru sledimo
korakom 2 do 4 pri postopku v poglavju 5.2 Vnos značnic v polja z
normativno kontrolo.
Opozorilo:
Tista podpolja polja za značnico, ki niso pod normativno kontrolo,
popravljamo ročno (npr. koda za vrsto avtorstva).

5.3 - 2
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1. Napačno povezane značnice prevežemo z ukazom LINK/AUTHORS (gl.
ukaz LINK/AUTHORS).

Prevezovanje v normativni bazi podatkov
V normativni bazi podatkov lahko prevežemo polja za značnice v
bibliografskih zapisih na drug normativni zapis z uporabo ponovljivega polja
za prevezave 990 – Prevezave. To storimo tako, da polje 990 dodamo v
normativni zapis, s katerim so povezani napačni bibliografski zapisi. V polje
vnesemo identifikacijske številke bibliografskih zapisov, ki jih je treba
prevezati, ter identifikacijsko številko normativnega zapisa, na katerega jih
želimo prevezati.
Ta način prevezovanja izberemo, kadar je treba prevezati sorazmerno malo
bibliografskih zapisov. Omogoča, da se ob naslednjem avtomatskem
usklajevanju bibliografskih in normativnih zapisov bibliografski zapisi
samodejno prevežejo na ustrezne normativne zapise. Usklajevanje vzajemne
baze podatkov se izvaja vsako noč, usklajevanje lokalnih baz pa občasno.
Če samodejne prevezave ne želimo, se ravnamo po navodilih iz poglavja 5.5.5
Razdruževanje normativnih zapisov ali iz prejšnjega poglavja Prevezovanje v
bibliografski bazi podatkov.
Polje 990 lahko dodamo samo v tiste normativne zapise, ki si jih ni prisvojila
katera druga knjižnica z ukazom ADOPT.
Normativne zapise z enim ali več polji 990 lahko še vedno ažuriramo. Dodamo
jim lahko tudi nova polja 990 ali nova podpolja 990b (identifikacijske številke
dodatnih bibliografskih zapisov, ki jih je treba prevezati). Po uskladitvi zapisov
v vzajemni bazi podatkov vsebine obstoječih polj 990 ne brišemo ali
spreminjamo, razen v primeru napačnega vnosa. Če bi polja 990 brisali, se
namreč ne bi mogla izvesti (občasna) sinhronizacija v lokalnih bazah podatkov.
Bibliografske zapise lahko normalno povezujemo z normativnimi zapisi, ki
vsebujejo polja 990.
Opozorilo:
Pri prevezovanju bibliografskih zapisov s pomočjo polja 990 moramo biti
previdni, ker se bo prevezovanje v vzajemni in lokalnih bazah podatkov izvedlo
samodejno.
Postopek

1. V bibliografski bazi podatkov poiščemo vse bibliografske zapise, povezane
z normativnim zapisom, ki mu bomo dodali eno ali več polj 990.
2. Ugotovimo, kateri bibliografski zapisi morajo ostati z njim povezani.
3. Preverimo, ali so v normativni bazi podatkov že ustrezni normativni zapisi,
s katerimi bomo povezali preostale – napačno povezane – bibliografske
zapise. Če so, jih po potrebi dopolnimo (gl. poglavje 5.5.3 Ažuriranje
normativnih zapisov v normativni bazi). Kreiramo manjkajoče normativne
zapise (gl. poglavje 5.4 Kreiranje normativnih zapisov). Zabeležimo si
njihove identifikacijske številke.
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4. Zabeležimo si identifikacijske številke bibliografskih zapisov, ki jih bomo
v nadaljevanju prevezali na drug normativni zapis ali zapise.
5. V normativni bazi podatkov poiščemo zapis, ki mu bomo dodali polje 990.
Preselimo se v direktorij zapisa. Zapis ustrezno dopolnimo. Po potrebi
popravimo enotno značnico, npr. dodamo ustrezne identifikacijske oznake.
Opozorilo:
Če značnica ni verificirana (tj. v podpolju 100b ni vpisana koda "a" –
sprejeta), program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov ne bo
izvedel spremembe značnice, ki smo jo naredili v polju 200.
Dodamo polje 990 – Prevezave.
V podpolje 990a vnesemo datum v obliki LLLLMMDD. Če namesto
datuma vpišemo znak "*", se bo samodejno vpisal tekoči datum.
V ponovljena podpolja 990b vnesemo identifikacijske številke
bibliografskih zapisov, ki jih želimo prevezati, v podpolje 990n pa
identifikacijsko številko normativnega zapisa, na katerega jih želimo
prevezati.
Če je treba bibliografske zapise prevezati na več različnih normativnih
zapisov, polje 990 ponovimo.
6. S tipkama Y I shranimo zapis.
Opozorilo:
Ob naslednji uskladitvi bibliografskih baz podatkov z normativno se bodo na
normativne zapise, navedene v podpoljih 990n, samodejno prevezali vsi
bibliografski zapisi, navedeni v podpoljih 990b.

5.3 - 4
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5.4 KREIRANJE NORMATIVNIH ZAPISOV
Nov normativni zapis lahko kreiramo:
•

med delom v bibliografski bazi podatkov,

•

med delom v normativni bazi podatkov.

Ko delamo v bibliografski bazi podatkov, lahko kreiramo kratke normativne
zapise z najosnovnejšimi normativnimi podatki. Kratke normativne zapise
lahko kreiramo, če imamo pooblastilo za kreiranje bibliografskih zapisov.
Če imamo uporabniško ime za delo v normativni bazi podatkov, lahko
kreiramo popolnejše normativne zapise neposredno v njej. Priporočljivo je, da
ustrezne normativne zapise kreiramo pred kreiranjem ali ažuriranjem
bibliografskega zapisa. Če nam to dopušča oprema, lahko tudi istočasno
delamo v bibliografski in normativni bazi podatkov.
Opozorilo:
Če normativne zapise kreiramo vnaprej v normativni bazi podatkov, je
priporočljivo, da z njimi v čim krajšem času povežemo ustrezne bibliografske
zapise.

5.4.1 Prevzemanje zapisov iz baze LC NAMES
Pred kreiranjem normativnega zapisa moramo obvezno preveriti, ali je zapis že
v naši normativni bazi podatkov. Če zapisa ni, preverimo, ali je zapis morda v
normativni bazi podatkov LC NAMES. Če je, ga prevzamemo in po potrebi
ustrezno priredimo.
Normativni zapis iz baze LC NAMES lahko prevzamemo:
•

med delom v bibliografski bazi podatkov,

•

med delom v normativni bazi podatkov.

Zapisi v bazi LC NAMES so v formatu MARC 21, narejeni po pravilih AACR2
(Anglo-American Cataloguing Rules). Ko prevzamemo zapis iz baze LC
NAMES, se izvede konverzija v format COMARC/A. Pri prevzemu zapisa v
normativni bazi podatkov se prenese popoln zapis, pri prevzemu v bibliografski
bazi podatkov pa le nekaj osnovnih polj.
Preden shranimo prevzeti normativni zapis, moramo podatke v zapisu uskladiti
z našimi pravili za katalogizacijo ter zapis posloveniti. Zapis po potrebi
ustrezno dopolnimo z ostalimi podatki, ki so koristni za identifikacijo.
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Opozorilo:
Pri prevzemanju normativnih zapisov iz baze LC NAMES moramo paziti, da
prevzamemo zapis za pravo entiteto (npr. avtorja). Prevzetega zapisa tudi ne
smemo spremeniti v zapis za neko drugo entiteto. Identifikacijska številka
normativnega zapisa iz baze LC NAMES se namreč prenese v zapis v naši
normativni bazi. Pri nepravilno prevzetem zapisu iz baze LC NAMES se
vzpostavi napačna povezava med zapisoma v obeh normativnih bazah.
Če nismo prepričani, da smo v bazi LC NAMES našli pravi normativni zapis,
kreiramo nov normativni zapis brez prevzemanja iz baze LC NAMES.
Nasvet:
Če vemo, da smo v bazi LC NAMES našli pravi normativni zapis, ga raje
prevzamemo, kot da kreiramo nov normativni zapis. Prevzeti zapis po potrebi
uskladimo z našimi katalogizacijskimi pravili in ga dopolnimo. Na ta način
ohranimo povezavo med zapisoma v obeh normativnih bazah.
To ne velja za domače avtorje. Zapise za domače avtorje praviloma kreiramo
sami in jih ne prenašamo iz drugih baz.

Prevzemanje med delom v bibliografski bazi podatkov
V bibliografski bazi podatkov lahko normativni zapis iz baze LC NAMES
prevzamemo ob vnosu ali ažuriranju značnice. Pri tem se v kratki normativni
zapis prenese identifikacijska številka zapisa iz baze LC NAMES, enotna
značnica in sorodne značnice.

Postopek

1. Če iskane značnice ni v seznamu značnic iz naše normativne baze,
pritisnemo tipko T, ko je kazalec na poljubnem mestu v seznamu. Izpiše
se seznam značnic iz baze LC NAMES od niza znakov, ki smo ga pred
pregledovanjem seznama vpisali v podpolje 3, dalje.
Seznam pregledujemo enako kot seznam iz naše normativne baze (gl. ukaz
BROWSE). Če je iskana značnica v seznamu, gremo na naslednji korak.
Če iskane značnice ni v seznamu, seznam s tipko F zapustimo. Iskanje
po obeh seznamih ponovimo še za variantne značnice. Če značnice še
vedno ne najdemo, kreiramo nov normativni zapis (gl. poglavje 5.4.2
Kreiranje normativnih zapisov med delom v bibliografski bazi).
2. Če je iskana značnica v seznamu, jo preverimo tako, da jo potrdimo s tipko
L. Izpiše se normativni zapis v polnem formatu MARC 21. Zapis
pregledamo s tipkama Z in O. Če zapisa ne želimo prevzeti, se s tipko
F vrnemo v seznam značnic iz baze LC NAMES.
3. Zapis prevzamemo s tipko Q. Odpre se maska kratkega normativnega
zapisa, še prej pa se izvrši konverzija iz formata MARC 21 v format
COMARC/A. Vsebino polj v prevzetem zapisu po potrebi ažuriramo.
Nadaljnji postopek je enak kot v korakih 2 do 4 pri postopku v poglavju
5.4.2 Kreiranje normativnih zapisov med delom v bibliografski bazi.

5.4 - 2
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Ko prevzeti zapis dopolnjujemo, lahko s tipkama Y R pogledamo
izvirni zapis iz baze LC NAMES v polnem formatu. V masko kratkega
normativnega zapisa se vrnemo s tipko F.

Prevzemanje v normativni bazi podatkov
Postopek

1. Z ukazom BROWSE preverimo v seznamu značnic iz naše normativne
baze, ali je v njej že ustrezna značnica (gl. ukaz BROWSE). Če iskane
značnice ni, pritisnemo tipko T. Izpiše se seznam značnic iz baze LC
NAMES od niza znakov, ki smo ga vpisali ob ukazu BROWSE, dalje.
Če iskane značnice ni v seznamu, seznam s tipko F zapustimo. Iskanje po
obeh seznamih ponovimo še za variantne značnice. Če značnice še vedno
ne najdemo, kreiramo nov normativni zapis (gl. poglavje 5.4.3 Kreiranje
normativnih zapisov v normativni bazi).
2. Če je iskana značnica v seznamu, jo preverimo tako, da jo potrdimo s tipko
L. Izpiše se normativni zapis v polnem formatu MARC 21. Zapis
pregledamo s tipkama Z in O. Če zapisa ne želimo prevzeti, se s tipko
F vrnemo v seznam značnic iz baze LC NAMES.
Nasvet:
Normativni zapis v bazi LC NAMES lahko vsebuje variantne oblike imena, ki
jih pred tem nismo poznali. Preverimo, ali je v naši normativni bazi
normativni zapis za katero od teh variantnih oblik. Če je, ga s pomočjo
podatkov iz zapisa v LC NAMES popravimo in dopolnimo. Lahko pa ga tudi
nadomestimo z zapisom iz baze LC NAMES. To storimo tako, da
1. z ukazom EDIT odpremo direktorij zapisa v naši normativni bazi;
2. v ukazno vrstico vpišemo ukaz BROWSE in enotno značnico iz zapisa v
bazi LC NAMES;
3. pritisnemo tipko L in izpiše se seznam značnic iz naše normativne
baze;
4. pritisnemo tipko T in izpiše se seznam značnic iz baze LC NAMES;
5. ustrezno značnico potrdimo s tipko L.
Če obstoječi normativni zapis nadomestimo z zapisom iz baze LC NAMES,
ostane identifikacijska številka normativnega zapisa nespremenjena.
3. Zapis prevzamemo s tipko Q. Odpre se direktorij normativnega zapisa,
še prej pa se izvrši konverzija iz formata MARC 21 v format COMARC/A.
Prevzeti zapis ustrezno dopolnimo in popravimo. Med dopolnjevanjem
lahko z ukazom D 0,FULL pregledamo zapis v polnem formatu.
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5.4.2 Kreiranje normativnih zapisov med delom v
bibliografski bazi
Če pri vnosu v podpolje 3 ne najdemo ustrezne značnice v nobeni normativni
bazi, kreiramo nov normativni zapis. Če nimamo uporabniškega imena za delo
v normativni bazi, lahko kreiramo samo kratki normativni zapis.
Normativni zapis, ki je bil kreiran med delom v bibliografski bazi, prepoznamo
po tem, da v imenu kreatorja ni omenjena normativna baza podatkov.
Postopek

1. Ko je kazalec na poljubnem mestu v seznamu značnic iz normativne baze
(gl. poglavje 5.2 Vnos značnic v polja z normativno kontrolo), pritisnemo
tipko E. Odpre se maska kratkega normativnega zapisa.
Če smo pred kreiranjem kratkega normativnega zapisa v bibliografskem
zapisu izpolnili polja za bibliografski opis, se ta samodejno prenese v polje
810 – Podatek je v v kratkem normativnem zapisu.
2. Vnesemo podatke v ustrezna polja. Možen je le menijski način vnosa.
Med vnašanjem podatkov lahko s tipko R pogledamo zapis v polnem
formatu. Pri tem vidimo tudi polja, ki se bodo v zapis samodejno dodala po
shranitvi zapisa.V masko kratkega normativnega zapisa se vrnemo s tipko
F.
3. S tipkama Y I shranimo zapis v normativno bazo podatkov. Ob
shranjevanju kratkega normativnega zapisa se vanj samodejno dodajo
nekatera polja s privzetimi vrednostmi, ki jih sicer nismo vnesli v zapis.
V podpolje 3 v bibliografskem zapisu se vpiše identifikacijska številka
pravkar nastalega normativnega zapisa.
4. Identifikacijsko številko potrdimo s tipko L. S tem smo zaključili vnos
značnice v polje bibliografskega zapisa.
Opozorilo:
Ko bibliografski zapis shranimo, se:

5.4 - 4

–

v polja za značnice pod normativno kontrolo prenesejo enotne značnice iz
ustreznih normativnih zapisov;

–

v polja za variantne značnice prenesejo variantne značnice iz ustreznih
normativnih zapisov;

–

v polja za sorodne značnice prenesejo sorodne značnice iz ustreznih
normativnih zapisov.
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5.4.3 Kreiranje normativnih zapisov v normativni bazi
Če imamo uporabniško ime za delo v normativni bazi podatkov, lahko
kreiramo normativni zapis neposredno v njej. Za kreiranje zapisa uporabljamo
ukaz NEW, uporaba ukaza NEW/INCL pa v normativni bazi ni možna.
Postopek

1. Po iskanju vpišemo ukaz NEW in potrdimo s tipko L. Odpre se
direktorij normativnega zapisa.
2. Vnesemo podatke v ustrezna polja.
Nasvet:
V normativni zapis vnesemo vse podatke, ki so nam na voljo.
Če v direktoriju v ukazno vrstico vpišemo ukaz D 0,FULL, lahko pogledamo
zapis v polnem formatu z vsemi trenutno vnesenimi podatki.
3. S tipkama Y I shranimo zapis.
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5.5 AŽURIRANJE NORMATIVNIH PODATKOV
Obstoječe normativne zapise lahko redigiramo, tj. popravljamo tipkarske
napake, spreminjamo obliko enotne značnice, dodajamo napotila in druge
podatke. Normativne zapise lahko označimo kot izbrisane ali kot razdružene
zapise, ne moremo pa jih dejansko izbrisati iz normativne baze z ukazom
DELETE.
Možna sta dva načina redigiranja normativnih zapisov:
•

ažuriranje kratkih normativnih zapisov in dodajanje variantnih značnic
med delom v bibliografski bazi podatkov;

•

ažuriranje normativnih zapisov v normativni bazi podatkov.

Pri ponovnem shranjevanju bibliografskih zapisov se značnice, ki so povezane
z normativno bazo, samodejno posodobijo. Če se zaradi tega katera od značnic
v bibliografskem zapisu spremeni, nas program, z ustrezno nastavitvijo
parametrov, na spremembo opozori.

5.5.1 Ažuriranje normativnih zapisov med delom v
bibliografski bazi
V bibliografski bazi podatkov lahko ažuriramo kratke normativne zapise, če
imamo pooblastilo za kreiranje bibliografskih zapisov.
Popravljamo lahko le kratke normativne zapise, ki še niso bili ažurirani v
normativni bazi, v vse normativne zapise pa lahko dodajamo variantne
značnice (gl. poglavje 5.5.2 Dodajanje variantnih značnic). Če želimo bistveno
dopolniti kratki normativni zapis, gl. poglavje 5.5.3 Ažuriranje normativnih
zapisov v normativni bazi.
Katere kratke normativne zapise lahko popravljamo, je odvisno od tega, ali
imamo pooblastilo LOCK1 ali LOCK2 ali ne:
•

Če nimamo pooblastila LOCK1 ali LOCK2, lahko popravljamo samo
kratke normativne zapise, ki jih je kreirala naša knjižnica.

•

Če imamo pooblastilo LOCK1 ali LOCK2, lahko popravljamo tudi
kratke normativne zapise, ki so jih kreirale druge knjižnice. Izjema so
zapisi, ki so bili ažurirani v normativni bazi ali pa si jih je z ukazom
ADOPT prisvojila katera druga knjižnica.

Normativni zapis, ki je bil ažuriran med delom v bibliografski bazi,
prepoznamo po tem, da v imenu redaktorja ni omenjena normativna baza
podatkov.
Postopek

1. V direktoriju bibliografskega zapisa se s kazalcem postavimo na podpolje
3, v katerem je že vpisana identifikacijska številka normativnega zapisa, in
pritisnemo tipko L. Izpiše se vsebina podpolja 3.
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2. Pritisnemo tipko X. Izpiše se seznam značnic iz normativne baze od
značnice iz polja, na katerem je kazalec, dalje. Ta značnica je na seznamu
izpisana poudarjeno.
3. Pritisnemo tipko L in izpiše se normativni zapis v polnem formatu.
Opozorilo:
Če si je zapis prisvojila katera druga knjižnica ali pa je bil kreiran ali ažuriran
v normativni bazi, se v ukazni vrstici izpišejo samo naslednje možnosti: [KP0]
– poveži, [PF4 KP0] – dodaj kazalko in ESC – izhod.
Postopka ne moremo nadaljevati.
V takih primerih se obrnemo na katalogizatorja, ki ima uporabniško ime za
delo v normativni bazi, oz. na katalogizatorja iz knjižnice, ki si je zapis
prisvojila z ukazom ADOPT, da v normativni zapis vnese potrebne popravke.
4. Pritisnemo tipki Y Q in odpre se maska kratkega normativnega zapisa.
5. Vnesemo ustrezne popravke in dopolnitve.
Opozorilo:
Med drugim lahko tudi na ta način dodamo variantno značnico.
6. S tipkama Y I shranimo zapis v normativno bazo. Vrnemo se v
podpolje 3, kjer je vpisana identifikacijska številka normativnega zapisa.
(Če normativnega zapisa ne želimo shraniti, pritisnemo tipko F; po
pritrdilnem odgovoru na vprašanje Želite zapustiti zapis brez
shranjevanja (D/N)? se vrnemo v podpolje 3.)
7. Potrdimo s tipko L.
Opozorilo:
Če želimo, da se popravki, ki smo jih naredili v normativnem zapisu, prenesejo
v bibliografski zapis, moramo shraniti tudi bibliografski zapis.

5.5.2 Dodajanje variantnih značnic
Če imamo pooblastilo za kreiranje bibliografskih zapisov, lahko pri delu v
bibliografski bazi podatkov v obstoječe normativne zapise dodajamo variantne
značnice. Običajno dodajamo variantne značnice takrat, ko obdelujemo
gradivo, na katerem je navedena oblika imena, ki je v normativnem zapisu še
ni.
Postopek
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1. V direktoriju bibliografskega zapisa se s kazalcem postavimo na podpolje
3, v katerem je že vpisana identifikacijska številka normativnega zapisa, in
pritisnemo tipko L. Izpiše se vsebina podpolja 3.
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2. Pritisnemo tipko X. Izpiše se seznam značnic iz normativne baze od
značnice iz polja, na katerem je kazalec, dalje. Ta značnica je na seznamu
izpisana poudarjeno.
3. Pritisnemo tipko L in izpiše se normativni zapis v polnem formatu.
4. Pritisnemo tipki V Q in odpre se meni za dodajanje variantnih značnic.
5. Vnesemo podatke v ustrezna polja oz. podpolja.
Opozorilo:
Več variantnih značnic lahko dodamo tako, da s tipko I vrinemo dodatna
polja za variantne značnice.
6. S tipkama Y I shranimo dopolnjen normativni zapis v normativno
bazo. Vrnemo se v podpolje 3, kjer je vpisana identifikacijska številka
normativnega zapisa. (Če normativnega zapisa ne želimo shraniti,
pritisnemo tipko F; po pritrdilnem odgovoru na vprašanje Želite
zapustiti zapis brez shranjevanja (D/N)? se vrnemo v
podpolje 3.)
7. Potrdimo s tipko L.
Opozorilo:
Če želimo, da se variantne značnice, ki smo jih dodali v normativni zapis,
prenesejo v bibliografski zapis, moramo shraniti tudi bibliografski zapis.

5.5.3 Ažuriranje normativnih zapisov v normativni bazi
Če imamo uporabniško ime za delo v normativni bazi, lahko normativne zapise
ažuriramo neposredno v normativni bazi. Kot redaktorji lahko v normativni
bazi popravljamo napake, dopolnjujemo zapise z dodatnimi normativnimi
podatki, opombami itd. Na ta način dopolnjujemo tudi kratke normativne
zapise.

5.5.4 Brisanje podvojenih normativnih zapisov
Fizično brisanje normativnih zapisov ni možno. Podvojene zapise lahko s
posebno kodo le označimo kot izbrisane, in to samo v normativni bazi
podatkov.
V normativni bazi obdržimo enega od podvojenih zapisov, ostale pa označimo
kot izbrisane. Bibliografski zapisi, ki so povezani z njimi, se bodo pri
naslednjem usklajevanju bibliografskih in normativnih zapisov samodejno
prevezali na zapis, ki smo ga obdržali.
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Kot izbrisane lahko označimo samo zapise, ki si jih ni z ukazom ADOPT
prisvojila katera druga knjižnica. Zapisi, označeni kot izbrisani, ostanejo v
normativni bazi do nadaljnjega.
Opozorilo:
Normativni zapisi, ki so označeni kot izbrisani, niso vidni v seznamu značnic iz
normativne baze podatkov. Prav tako z njimi ni več možno povezati polj za
značnice v bibliografskih zapisih.
Opozorilo:
Občasno, predvidoma enkrat letno, se bo izvedel poseben program, ki bo iz
normativne baze izbrisal vse normativne zapise, ki so bili označeni za brisanje
in s katerimi ni več povezan noben bibliografski zapis v nobeni bibliografski
bazi podatkov.
Preden normativni zapis označimo kot izbrisan, dobro preverimo, ali gre res za
podvojen zapis. Pri tem si pomagamo z raznimi referenčnim viri, ki so nam na
voljo. V bibliografski bazi preverimo, kateri bibliografski zapisi so vezani na
normativne zapise, za katere sumimo, da bi lahko bili podvojeni.
Če smo v dvomih, ali je normativni zapis res podvojen, ga ne označimo za
brisanje.
Postopek

1. Odločimo se, kateri normativni zapis bomo obdržali. Zabeležimo si
njegovo identifikacijsko številko.
Zapis po potrebi ustrezno dopolnimo (gl. poglavje 5.5.3 Ažuriranje
normativnih zapisov v normativni bazi).
2. Poiščemo podvojeni zapis. Preselimo se v direktorij zapisa.
3. V podpolju 001a – Status zapisa izbrišemo obstoječo kodo in vnesemo
kodo "d" – izbrisan zapis.
4. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka originalnega
zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki ga
bomo obdržali.
5. Če je treba, med opombe za katalogizatorje vnesemo pojasnilo o tem, zakaj
je značnica označena za brisanje.
6. S tipkama Y I shranimo zapis.
Opozorilo:
Če zapis označimo za brisanje pomotoma, lahko napako popravimo. To lahko
naredi le zadnji redaktor sam, vendar le, če napako opazi še isti dan. Zapisa,
označenega za brisanje, kasneje ni več možno ažurirati.
7. Če imamo več podvojenih zapisov, vsakič ponovimo korake 2 do 6.
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Nasvet:
Ko se odločamo, kateri normativni zapis bomo obdržali, ni nujno, da vselej
obdržimo zapis s pravilno enotno značnico. Presodimo, katera od številnih
možnosti, ki jih imamo na voljo, bi bila v danem primeru najbolj smotrna.
Navedene so samo nekatere od teh možnosti:
•

Obstaja popoln zapis s pravilno oblikovano in verificirano enotno
značnico. Obdržimo ta zapis.

•

Obstaja dokaj popoln zapis (tj. zapis vsebuje variantne značnice, razne
opombe itd.) s pravilno oblikovano, a neverificirano enotno značnico.
Obdržimo ta zapis in ga po potrebi dopolnimo.

•

Obstaja dokaj popoln zapis, vendar pa so podatki v njem, z izjemo enotne
značnice, nepravilni ali netočni in bi jih bilo treba temeljito preveriti.
Imamo dve možnosti:
1. Obdržimo ta zapis in ga ustrezno popravimo in dopolnimo.
2. Če bi nam prva možnost vzela več časa kot dopolnjevanje manj
popolnega zapisa, po možnosti obdržimo tisti zapis, s katerim je
povezano večje število bibliografskih zapisov. Pri tem moramo najprej
v zapisu s pravilno oblikovano značnico napraviti majhno spremembo
v enotni značnici, tako da bomo lahko shranili zapis, ki ga želimo
obdržati. Šele nato ustrezno dopolnimo zapis, ki ga želimo obdržati.
Vpišemo pravilno obliko enotne značnice iz prvega zapisa.

•

Obstajata dva zapisa: nepopoln zapis s pravilno oblikovano in verificirano
enotno značnico in dokaj popoln zapis z nepravilno oblikovano in
neverificirano enotno značnico. Imamo dve možnosti:
1. Obdržimo prvi zapis in ga ustrezno dopolnimo. Pri tem si lahko
pomagamo tako, da polja iz drugega zapisa, ki jih želimo ohraniti,
shranimo v vmesni pomnilnik in nato vstavimo v prvi zapis.
2. Obdržimo drugi zapis. Pri tem moramo najprej v zapisu s pravilno
oblikovano značnico napraviti majhno spremembo v enotni značnici,
tako da bomo lahko shranili zapis, ki ga želimo obdržati. Šele nato
ustrezno dopolnimo zapis, ki ga želimo obdržati. Vpišemo pravilno
obliko enotne značnice iz prvega zapisa.

•

Vsi zapisi so nepopolni, med njimi je tudi zapis s pravilno oblikovano
enotno značnico. Obdržimo zapis s pravilno oblikovano enotno značnico.

•

Vsi zapisi so nepopolni, noben zapis pa ne vsebuje pravilno oblikovane
enotne značnice. Obdržimo zapis, s katerim je povezano največ
bibliografskih zapisov, če tak zapis obstaja, sicer pa kateri koli drug zapis.

•

Itd.
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5.5.5 Razdruževanje normativnih zapisov
Razdruževanje normativnih zapisov lahko izvajamo samo v normativni bazi
podatkov.
Če ugotovimo, da se normativni zapis nanaša na več entitet z enakim ali
podobnim imenom, ga je treba, če je le možno, razdružiti na več normativnih
zapisov.
V bibliografski bazi podatkov je treba pregledati vse zapise, ki so vezani na tak
normativni zapis. Zanje poskušamo ugotoviti, kateri spadajo h kateremu
normativnemu zapisu. Pomagamo si lahko tudi z raznimi referenčnimi viri, ki
so nam na voljo.
Normativni zapis razdružimo tako, da v podpolje 001a – Status zapisa vpišemo
kodo "r" – razdružen zapis. Tak zapis postane neveljaven, namesto njega pa
naredimo ali uporabimo dva ali več drugih normativnih zapisov.
Opozorilo:
Normativni zapisi, ki so označeni kot razdruženi, niso vidni v seznamu značnic
iz normativne baze podatkov. Prav tako z njimi ni več možno povezati polj za
značnice v bibliografskih zapisih.
Če ne moremo nedvoumno ugotoviti, da se normativni zapis nanaša na več
entitet, ga ne označimo s kodo "r". To velja tudi v primeru, ko lahko
razlikujemo samo med nekaterimi, ne pa vsemi entitetami, ki so združene v
enem zapisu.
Če normativnega zapisa ne moremo razdružiti v celoti ali če so z njim povezani
napačni bibliografski zapisi, gl. poglavje 5.3.2 Prevezovanje značnic.
Kot razdružene lahko označimo samo zapise, ki si jih ni z ukazom ADOPT
prisvojila katera druga knjižnica. Zapisi, označeni kot razdruženi, ostanejo v
normativni bazi do nadaljnjega.
Opozorilo:
Občasno, predvidoma enkrat letno, se bo izvedel poseben program, ki bo iz
normativne baze izbrisal vse normativne zapise, ki so bili označeni kot
razdruženi in s katerimi ni več povezan noben bibliografski zapis v nobeni
bibliografski bazi podatkov.

Postopek

1. Preverimo, ali so v normativni bazi že zapisi za entitete, za katere so
podatki združeni v zapisu, ki ga razdružujemo. Po potrebi jih ustrezno
dopolnimo (gl. poglavje 5.5.3 Ažuriranje normativnih zapisov v normativni
bazi). Zabeležimo si njihove identifikacijske številke.
Kreiramo manjkajoče zapise (gl. poglavje 5.4 Kreiranje normativnih
zapisov). Zabeležimo si njihove identifikacijske številke.
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2. Poiščemo normativni zapis, ki ga želimo razdružiti. Preselimo se v
direktorij zapisa.
3. V podpolju 001a – Status zapisa izbrišemo obstoječo kodo in vnesemo
kodo "r" – razdružen zapis.
4. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka originalnega
zapisa, kamor vnesemo identifikacijske številke vseh ustreznih veljavnih
normativnih zapisov. Med seboj morajo biti ločene z vejicami in presledki.
5. Če je treba, med opombe za katalogizatorje dodamo pojasnilo, zakaj je
značnica označena kot razdružena.
6. S tipkama Y I zapis shranimo.
Opozorilo:
Če zapis kot razdružen označimo pomotoma, lahko napako popravimo. To
lahko naredi le zadnji redaktor sam, vendar le, če napako opazi še isti dan.
Zapisa, označenega kot razdruženega, kasneje ni več možno ažurirati.
7. V lokalni bibliografski bazi podatkov bibliografske zapise, vezane na
razdružen normativni zapis, prevežemo na ustrezne veljavne normativne
zapise. To lahko storimo z ukazom LINK/AUTHORS (gl. ukaz
LINK/AUTHORS) ali pa prevežemo vsak zapis posebej.
Opozorilo:
Na ta način lahko posamezna knjižnica uredi samo bibliografske zapise v svoji
lokalni bazi podatkov.
Ostale knjižnice bodo o razdruženih normativnih zapisih obveščene ob
občasnih uskladitvah njihovih lokalnih bibliografskih baz podatkov z
normativno bazo podatkov. Knjižnice bodo morale bibliografske zapise,
vezane na razdružen normativni zapis, ročno prevezati v svojih lokalnih bazah
podatkov, kot je opisano v koraku 7.
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5.6 USKLAJEVANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV Z
NORMATIVNIMI ZAPISI
Za usklajevanje bibliografskih baz podatkov z normativno bazo podatkov skrbi
poseben program.
Potem ko v normativnem zapisu spremenimo enotno, variantno ali sorodno
značnico, se programsko ažurirajo tudi značnice v bibliografskih zapisih v
vzajemni bazi podatkov, ki so preko podpolja 3 povezane s spremenjenim
normativnim zapisom. Program, ki za to skrbi, se izvaja vsako noč.
Podoben program skrbi za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov
tudi v lokalnih bazah podatkov. Kako pogosto se bo ta program izvajal, je
odvisno od dogovora s posamezno knjižnico.
Program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov najprej poišče
vse normativne zapise, ki so bili spremenjeni od datuma zadnjega usklajevanja
do tekočega datuma
in
•

v podpolju 100b – Koda za status normativne značnice vsebujejo kodo
"a" – sprejeta (tj. verificirana značnica)
ali
v podpolju 001a – Status zapisa vsebujejo kodo "d" – izbrisan zapis
in

•

v podpolju 001a – Status zapisa ne vsebujejo kode "r" – razdružen
zapis.

Program nato poišče vse bibliografske zapise, ki v podpolju 3 vsebujejo
identifikacijsko številko spremenjenega normativnega zapisa. V vseh tako
najdenih bibliografskih zapisih se vsa polja, ki vsebujejo podpolje 3, uskladijo
z ustreznimi normativnimi zapisi.
Izvede se naslednji postopek:
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•

Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo
"d" – izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka
originalnega zapisa. Tu je vpisana identifikacijska številka
normativnega zapisa, ki bo nadomestil zapis, označen kot izbrisan. Ta
identifikacijska številka se nato prenese v podpolje 3 v bibliografskem
zapisu, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 –
Številka prejšnjega normativnega zapisa.

•

Če je v normativnem zapisu eno ali več polj 990 – Prevezave in je v
podpolju 100b – Koda za status normativne značnice vpisana koda "a"
– sprejeta, program poišče bibliografske zapise, navedene v podpoljih
990b – ID bibliografskega zapisa. V teh zapisih v podpolje 3 vpiše
identifikacijsko številko normativnega zapisa iz podpolja 990n – ID
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normativnega zapisa. Prejšnja vsebina podpolja 3 se prenese v
podpolje 9.
•

•

5.6 - 2

V bibliografskem zapisu se za vsako polje, ki je pod normativno
kontrolo, izvede naslednji postopek:
•

Enotna značnica se nadomesti z enotno značnico iz ustreznega
normativnega zapisa, tj. tistega, katerega identifikacijska številka je
navedena v podpolju 3.

•

Če normativni zapis vsebuje variantne značnice, se tudi te dodajo v
bibliografski zapis.

•

Prejšnje variantne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo.

•

Če normativni zapis vsebuje sorodne značnice, se tudi te dodajo v
bibliografski zapis.

•

Prejšnje sorodne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo.

Če so se v bibliografski zapis dodala polja z variantnimi ali sorodnimi
značnicami iz normativnega zapisa, se v teh poljih hkrati tvorijo tudi
podpolja 3 – Številka normativnega zapisa, ki služijo kot povezava
med enotno ter variantnimi in sorodnimi značnicami.
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6 NAVODILA ZA ISKANJE PO
PODATKIH O STANJU ZALOGE V
OKVIRU LOKALNE BAZE
PODATKOV (POLJA 996/997/998)
Na en bibliografski opis je vezanih več opisov fizičnih enot (ponovljivi polji
996 in 997). Pri iskanju v podatkih o stanju zaloge je zato najprej potrebno
uporabiti ukaz SELECT. Ta poišče bibliografske zapise, ki ustrezajo kriterijem,
navedenim v ukazu. Pri tem dobimo ob bibliografskem zapisu tudi vse
pripadajoče podatke o stanju zaloge (polja 996/997/998). V naslednjem koraku
z ukazom FIND naredimo nadaljnji izbor podatkov o stanju zaloge, ki ustrezajo
kriterijem, podanim v ukazu. Enemu bibliografskemu opisu navadno pripada
več podatkov o stanju zaloge, zato je rezultat po ukazu FIND (COUNT) lahko
različen (večji ali manjši) od rezultata po ukazu SELECT.
Nekateri podatki o stanju zaloge so indeksirani v dodatni indeksih. Dostopni so
z iskanjem (ukaz SELECT), namenjeni pa so predvsem za potrebe statistik.
Seznam podatkov o stanju zaloge, ki jih je možno iskati tudi z ukazom
SELECT, je podan v Dodatku F.
Več o podatkih o stanju zaloge je navedeno v priročniku COMARC/H Format.

Ukaz FIND
Ukaz FIND je namenjen izboru polj 996/997/998. Uporabljamo ga za ukazom
SELECT. Rezultat iskanja z ukazom SELECT je število najdenih bibliografskih
zapisov (naslovov). Število polj 'stanje zaloge' oziroma število fizičnih enot, ki
smo jih izbrali z ukazom FIND, pa preštejemo z ukazom COUNT.

Ukazna vrstica
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V ukazu lahko pred znakom '=' nastopajo samo imena podpolj podatkov o
stanju zaloge v poljih 996/997/998. Če ima podpolje elemente, je potrebno
navesti še ime elementa in njegovo vsebino. Za iskanje v podpolju ≠m veljajo
ista pravila kot za druga podpolja, izjema je iskanje posameznih številk
zvezkov. V tem primeru je potrebno vpisati namesto oznake 'm' znak '#'.
Iskalni pojem lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z uporabo
znakov '%' ali '*'. Njun pomen je naslednji:
% - nadomesti en znak (znakov '%' je v nizu lahko več)
* - nadomesti poljuben niz znakov
Primeri uporabe ukaza FIND:
FIND k=1991 & j=Vol.\18 & v=a
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo tiste, ki imajo v poljih
podatkov o stanju zaloge (996 ali 997) volumen 18, letnico 1991, način
nabave pa je 'a' - nakup.)
FIND 1=*mR1233*
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo tiste, ki imajo v poljih
podatkov o stanju zaloge (996 ali 997) številko računa 'R1233'. Z znakom '*'
krajšamo z leve in desne strani, kadar ne vemo, ali je najprej vpisan datum in
za njim številka računa ali obratno.)
FIND f=124423
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo tistega, ki ima v polju
podatkov o stanju zaloge (996 ali 997) inventarno številko 124423.)
FIND m=* <rekl* & v=a
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo tiste, ki imajo v poljih
podatkov o stanju zaloge (996 ali 997) v podpolju ≠m niz '<rekl' kot
komentar in način nabave 'a' - nakup.)
FIND k=198* & #=6
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo tiste, ki imajo v poljih
podatkov o stanju zaloge (996 ali 997) zvezek številka 6 in letnico med 1980
in 1989.)
FIND j=*\5 & #=8
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo tiste, ki imajo v poljih
podatkov o stanju zaloge (996 ali 997) zvezek 8, letnik 5 oziroma enota
številčenja drugega nivoja. Če oznake številčenja drugega nivoja ne poznamo
(npr. Let., God., Vol., ...), v podpolje ≠j vpišemo znak '*'.)

6-2
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FIND k=1992 & #=6
(Izmed najdenih bibliografskih zapisov izberemo zvezek številka 6, z letnico
1992.)
Po ukazu FIND uporabljamo še naslednje ukaze:
COUNT, COUNT/998, COUNT/SELECT, COUNT/SELECT/998, SUM,
SUM/998, DISPLAY/FIND, LIST.

Ukaz COUNT
Z ukazom COUNT preštejemo število polj 996 oziroma 997, ki ustrezajo
kriterijem, določenim z ukazom FIND. Ukaz COUNT uporabljamo samo po
izvršenem ukazu FIND.
Ukazna vrstica

Ukaz: COUNT <območje>
Območje predstavlja razpon najdenih bibliografskih zapisov, dobljenih po
iskanju z ukazom SELECT. Rezultat ukaza COUNT se izpiše v vrstici na
sredini zaslona.

Ukaz COUNT/998
Z ukazom COUNT/998 preštejemo število polj 998, ki ustrezajo kriterijem,
določenim z ukazom FIND. Ukaz uporabljamo samo po izvršenem ukazu
FIND.
Ukazna vrstica

Ukaz:

COUNT/998 <območje>

Območje predstavlja razpon najdenih bibliografskih zapisov, dobljenih po
iskanju z ukazom SELECT. Rezultat ukaza COUNT/998 se izpiše v vrstici na
sredini zaslona.

Ukaz COUNT/SELECT
Z ukazom COUNT/SELECT preštejemo število polj 996/997, ki ustrezajo
kriterijem, določenim z ukazom FIND. Obenem izberemo in preštejemo zapise,
v katerih se ta polja nahajajo.
Ukazna vrstica

Ukaz:

COUNT/SELECT <območje>

Območje predstavlja razpon najdenih bibliografskih zapisov, dobljenih po
iskanju z ukazom SELECT. Rezultat ukaza COUNT/SELECT se izpiše v vrstici
na sredini zaslona. Spremeni se tudi izbor zapisov v vrstici nad statusno vrstico,
in sicer se izpiše število zapisov, ki vsebujejo vsaj eno ustrezno polje 996/997.
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Ukaz COUNT/SELECT/998
Z ukazom COUNT/SELECT/998 preštejemo število polj 998, ki ustrezajo
kriterijem, določenim z ukazom FIND. Obenem izberemo in preštejemo zapise,
v katerih se ta polja nahajajo.
Ukazna vrstica

Ukaz:

COUNT/SELECT/998 <območje>

Območje predstavlja razpon najdenih bibliografskih zapisov, dobljenih po
iskanju z ukazom SELECT. Rezultat ukaza COUNT/SELECT/998 se izpiše v
vrstici na sredini zaslona. Spremeni se tudi izbor zapisov v vrstici nad statusno
vrstico, in sicer se izpiše število zapisov, ki vsebujejo vsaj eno ustrezno polje
998.

Ukaz DISPLAY/FIND
Ukaz je podoben ukazu DISPLAY, vendar ukaz DISPLAY/FIND izpiše samo
tiste zapise, v katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza izbirnemu kriteriju,
določenemu z ukazom FIND.
Ukazna vrstica

Ukaz:

DISPLAY/FIND <območje>

Območje predstavlja celotni ali delni razpon najdenih bibliografskih zapisov,
dobljenih po iskanju z ukazom SELECT. Za bibliografskim opisom se izpišejo
podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997, ki izpolnjujejo kriterije v ukazu
FIND. Pri monografskih publikacijah se izpiše inventarna številka in signatura,
pri serijskih publikacijah se izpiše inventarna številka, signatura, letnik, letnica,
zvezki.

Ukaz SUM
Ukaz SUM sešteje cene v podpoljih ≠3 ločeno po valutah. V seštevke so
vključena samo podpolja ≠3 v tistih poljih 996/997, ki ustrezajo pogojem v
ukazu FIND.
Ukazna vrstica

Ukaz:

SUM <območje>

Območje predstavlja razpon najdenih bibliografskih zapisov, dobljenih po
iskanju z ukazom SELECT.

6-4
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Ukaz SUM/998
Ukaz SUM/998 sešteje cene v podpoljih ≠3 ločeno po valutah. V seštevke so
vključena samo podpolja ≠3 v tistih poljih 998, ki ustrezajo pogojem v ukazu
FIND.
Ukazna vrstica

Ukaz:

SUM/998 <območje>

Območje predstavlja razpon najdenih bibliografskih zapisov, dobljenih po
iskanju z ukazom SELECT.
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Uporaba ukazov pri zapisih monografskih publikacij
Pri zapisih monografskih publikacij se ukazi uporabljajo predvsem za potrebe
statistik.
Primer:
Ugotoviti želimo porabo sredstev in število izvodov monografskih publikacij,
ki imajo v datumu računa letnico 1993 in katerih nakup je financiralo
Ministrstvo za kulturo.
Iščemo monografske publikacije z datumom računa 1993.
Ukazna vrstica

Ukaz:

SELECT ND=q1993*/mon

Slika 6-1: Zaslon po potrditvi ukaza SELECT
V lokalni bazi podatkov smo po iskanju z ukazom SELECT našli 395 zapisov,
ki ustrezajo navedeni iskalni zahtevi: zapisi monografskih publikacij, ki imajo
v datumu računa letnico 1993.

6-6
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Z ukazom FIND izberemo vse fizične enote, ki imajo v podpolju ≠1 (datum in
številka računa) letnico 1993 in katerih nakup je financiralo Ministrstvo za
kulturo. Podpolji 996≠v in 996≠4 sta kodirani. Koda 'a' v podpolju 996≠v
pomeni nakup, koda Ministrstva za kulturo pa je po šifrantu 'MK'. V podpolju
996≠1 krajšamo datum z leve in desne strani, ker ne vemo, ali je v podpolju
najprej vpisana številka računa in za njo datum računa ali obratno.

Ukazna vrstica

Ukaz:

FIND v=a & 1=*1993* & 4=MK

Slika 6-2: Zaslon po potrditvi ukaza FIND
V vrstici na sredini zaslona se izpiše izbirni kriterij. Polja 996, ki ustrezajo
temu kriteriju, preštejemo z ukazom COUNT.
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Z ukazom COUNT preštejemo število polj 996 (število izvodov), ki ustrezajo
kriterijem, postavljenim z ukazoma SELECT in FIND.

Ukazna vrstica

Ukaz:

COUNT 1-395

Slika 6-3: Zaslon po potrditvi ukaza COUNT
Rezultat se izpiše v vrstici na sredini zaslona. Našli smo 771 izvodov
monografskih publikacij, katerih nakup je v letu 1993 financiralo Ministrstvo
za kulturo.
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Z ukazom SUM seštejemo cene v podpoljih 996≠3, in sicer le v tistih poljih
996, ki ustrezajo kriterijem, postavljenim z ukazoma SELECT in FIND.

Ukazna vrstica

Ukaz:

SUM 1-395

Slika 6-4: Zaslon po potrditvi ukaza SUM
Za oznako Sum je izpisana vrednost v domači valuti. Tako smo dobili znesek
sredstev, ki jih je prispevalo Ministrstvo za kulturo za nabavo posameznih
izvodov monografskih publikacij v letu 1993.
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Uporaba ukazov pri zapisih serijskih publikacij
Primer 1:
Zanima nas prirast letnikov serijskih publikacij, katerih dobavitelj je
Mladinska knjiga, v letu 1992.
Ukazna vrstica

Ukaz:

SELECT SR=Mladinska knjiga, Lj/ser

Slika 6-5: Zaslon po potrditvi ukaza SELECT
V lokalni bazi podatkov smo po iskanju z ukazom SELECT našli 63 zapisov, ki
ustrezajo navedeni iskalni zahtevi: zapisi serijskih publikacij, katerih dobavitelj
je Mladinska knjiga.

6 - 10
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Z ukazom FIND določimo kriterije izbora polj 997 v najdenih zapisih. Izbirni
kriterij je: dobavitelj (podpolje 997≠2) je Mladinska knjiga, letnica izida
(podpolje 997≠k) je 1992.

Ukazna vrstica

Ukaz:

FIND 2=Mladinska knjiga* & k=1992

Slika 6-6: Zaslon po potrditvi ukaza FIND
V vrstici na sredini zaslona se izpiše izbirni kriterij. Polja 997, ki ustrezajo
temu kriteriju, preštejemo z ukazom COUNT.
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Z ukazom COUNT/SELECT preštejemo število polj 997, ki ustrezajo
kriterijem, postavljenim s predhodnima ukazoma SELECT in FIND. Obenem
izberemo in preštejemo zapise, v katerih se ta polja 997 nahajajo.

Ukazna vrstica

Ukaz:

COUNT/SELECT 1-63

Slika 6-7: Zaslon po potrditvi ukaza COUNT/SELECT
Rezultat ukaza se izpiše v vrstici na sredini zaslona. V podanem območju
zapisov smo našli 53 polj 997, v katerih je dobavitelj Mladinska knjiga in
letnica izida 1992. Izpiše se tudi število zapisov, ki vsebujejo ta polja (46), in
obenem se spremeni izbor zapisov v vrstici nad statusno vrstico. Te zapise
lahko izpišemo z ukazom DISPLAY. Če pa želimo poleg bibliografskih
podatkov izpisati še podatke o stanju zaloge, uporabimo ukaz DISPLAY/FIND.
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Z ukazom DISPLAY/FIND izpišemo na zaslon zapise, v katerih se nahajajo
polja 997, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND.

Ukazna vrstica

Ukaz:

DISPLAY/FIND 1-46

Slika 6-8: Zaslon po potrditvi ukaza DISPLAY/FIND
Poleg bibliografskih podatkov se izpišejo tudi podatki o stanju zaloge, in sicer
le iz tistih polj 997, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND. Izpiše se inventarna
številka, signatura, letnik, letnica, zvezki.

© IZUM, julij 1993
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Primer 2:
Ugotoviti želimo porabo sredstev za nabavo serijskih publikacij (naslovov),
katerih dobavitelj je Mladinska knjiga, nakup pa je financiralo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo.
Z ukazom SELECT smo našli 63 zapisov (naslovov) serijskih publikacij,
katerih dobavitelj je Mladinska knjiga (slika 6.5).
Z ukazom FIND določimo izbirni kriterij: financer je MZT.
Ukazna vrstica

Ukaz:

FIND 4=*MZT*

Slika 6-9: Zaslon po potrditvi ukaza FIND
V vrstici na sredini ekrana se izpiše izbirni kriterij. Polja 998 (polja z zbirnimi
podatki o stanju zaloge), ki ustrezajo temu kriteriju, preštejemo z ukazom
COUNT/998.

6 - 14
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Podatki o stanju zaloge
Z ukazom COUNT/998 preštejemo število polj 998, ki ustrezajo podanemu
kriteriju.

Ukazna vrstica

Ukaz:

COUNT/998 1-63

Slika 6-10: Zaslon po potrditvi ukaza COUNT/998
Našli smo 50 polj 998, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND. To pomeni, da je od
63 serijskih publikacij, katerih dobavitelj je Mladinska knjiga, 50 serijskih
publikacij financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
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Z ukazom SUM/998 seštejemo cene v podpoljih 998≠3, in sicer le v tistih
poljih 998, ki ustrezajo kriterijem, postavljenim z ukazoma SELECT in FIND.

Ukazna vrstica

Ukaz:

SUM/998 1-63

Slika 6-11: Zaslon po potrditvi ukaza SUM/998
Izpiše se poraba sredstev (ločeno po valutah), ki jih je prispevalo Ministrstvo
za znanost in tehnologijo za nakup serijskih publikacij, katerih dobavitelj je
Mladinska knjiga.

6 - 16
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7

REŠEVANJE LOKALNIH ZAPISOV
Lokalni zapisi so zapisi, ki so samo v lokalni bazi podatkov knjižnice, v
vzajemni bazi podatkov pa jih ni. Navadno nastanejo s konverzijo zapisov iz
sistema, ki ga je knjižnica uporabljala pred vključitvijo v sistem COBISS.
Katalogizatorji, ki jih bodo reševali, morajo imeti pooblastilo za shranjevanje
lokalnih zapisov v vzajemno bazo podatkov, priporočamo pa tudi pooblastilo
za zaklepanje zapisov.
Najprej preverimo, ali je zapis za določeno gradivo že v vzajemni bazi
podatkov:
•

zapis je v vzajemni bazi podatkov (gl. Postopek 1);

•

zapisa ni v vzajemni bazi podatkov (gl. Postopek 2).

Postopek 1
Opozorilo:
Lokalnega zapisa ne smemo shraniti z ukazom SAVE/HOST, ker bomo
naredili duplikat.
1. V direktoriju lokalnega zapisa vpišemo ukaz STORE HOLDINGS in s tem
shranimo podatke o zalogi v vmesni pomnilnik.
2. Lokalni zapis brišemo.
3. Iz vzajemne baze podatkov prevzamemo ustrezni zapis in ga po potrebi
popravimo ali dopolnimo.
4. Z ukazom RESTORE HOLDINGS v zapis dodamo podatke o zalogi.
5. Zapis z ukazom SAVE shranimo v lokalno bazo podatkov. Če imamo
pooblastilo za zaklepanje zapisov in smo spreminjali bibliografski del,
zapis z ukazom LOCK1 shranimo tudi v vzajemno bazo podatkov.
Opozorilo:
Če je kateri od izvodov izposojen, za prenos podatkov o zalogi uporabimo ukaz
MOVEHOLD (gl. ukaz MOVEHOLD).
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Postopek 2
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1. Če je lokalni zapis pomanjkljiv ali vsebuje napake, ga ustrezno dopolnimo
ali popravimo.
2. Z ukazom SAVE/HOST shranimo zapis v vzajemno bazo podatkov.

V knjižnicah, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, je 1.
postopek nekoliko drugačen, in sicer:
Postopek 1

1. Iz vzajemne baze podatkov prevzamemo ustrezni zapis in ga po potrebi
popravimo ali dopolnimo. Zapis z ukazom SAVE shranimo v lokalno bazo
podatkov. Če imamo pooblastilo za zaklepanje zapisov in smo spreminjali
bibliografski del, zapis z ukazom LOCK1 shranimo tudi v vzajemno bazo
podatkov.
2. V segmentu COBISS3/Zaloga v razredu Gradivo poiščemo lokalni zapis.
3. Izberemo metodo Objekt / Prenesi zalogo na drugo gradivo. Odpre se
okno s seznamom polj 996/997, kjer označimo in izberemo vsa polja.
4. Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. Vnesemo COBISS.SI-ID zapisa, ki
smo ga prevzeli iz vzajemne baze podatkov in v katerega želimo prenesti
podatke o zalogi.
Nasvet:
ID-je zapisov prenašamo iz COBISS2 v COBISS3 s kopiranjem (J +
Insert) in lepljenjem (ã + Insert ali J + v).
5. Po izbiri zapisa se podatki o zalogi prenesejo in odpre se okno s sporočilom
"Prenos je zaključen!". Kliknemo gumb V redu in odpre se okno s
sporočilom "Ni polj z nabavnimi postavkami za prenos!". Ponovno
kliknemo gumb V redu.
6. Vrnemo se v segment COBISS2/Katalogizacija in lokalni zapis brišemo.

Nasvet:
Vse lokalne zapise v bibliografski bazi podatkov poiščemo z zaporedjem
ukazov:
SELECT CR=<kreator, dodeljen ob konverziji> (navadno CR=*OLD)
SCAN 000e=only

7-2
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UKAZI
V nadaljevanju so opisani vsi ukazi, ki jih uporabljamo v segmentu
COBISS2/Katalogizacija. Za vsak ukaz je podana sintaksa in način vnosa, pri
nekaterih tudi kratica. Navedeno je tudi, v katerem načinu (search, directory,
input) lahko ukaz uporabljamo.
Sintaksa ukazov določa pravilno obliko vnosa ukaza in je v priročniku podana
v ležečem tisku. V zaslonskem načinu dela lahko nekatere ukaze izvršimo tudi
z uporabo tipk na pomožnem delu tipkovnice (ukazne tipke), in sicer s
pritiskom na eno tipko ali z zaporednim pritiskom na dve tipki. Ukazne tipke,
ki nadomeščajo posamezni ukaz, so navedene za ukazom.
Primer:
SAVE
YI
V zaslonskem načinu dela (screen mode) vpisujemo ukaze v ukazno vrstico
na sredini zaslona. Pred vpisom ukaza moramo pritisniti ukazni tipki V I
ali tipko H (za prehod v ukazno vrstico). Po pritisku na tipki oz. tipko se v
ukazni vrstici izpiše beseda Ukaz:, za katero vpišemo ukaz. Nekatere ukaze
(ukaze, ki jih uporabljamo po iskanju) lahko vpisujemo samo v vrstico za vnos
ukazov po iskanju (vrstica nad statusno vrstico).
V vrstičnem načinu dela (line mode) vpisujemo ukaze v ukazno vrstico.
Vnos ukaza potrdimo s tipko L ali tipko K.
Nekatere ukaze lahko krajšamo: namesto polne oblike napišemo kratico, ki je
navedena na začetku pri posameznih ukazih. Ukaze lahko vpisujemo poljubno:
z velikimi ali malimi črkami. Po potrditvi nekaterih ukazov se v ukazni vrstici
izpiše vprašanje, na katero odgovorimo pritrdilno ali nikalno (d ali y –
da/yes, n – ne/not).
Vsi primeri uporabnikovih vpisov podatkov in ukazov so v priročniku izpisani
v ležečem tisku.
Primer:
DISPLAY <območje>
© IZUM, januar 2006
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Sporočila se izpisujejo v vrstici sporočil. Vsa programska sporočila in
vprašanja, ki zahtevajo odgovor uporabnika, so v priročniku izpisana v pisavi
pisalnega stroja.
Primer:
Želite zapustiti zapis brez shranjevanja (D/N)?

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo
več uporabljati ukazov, ki se nanašajo na vnos in ažuriranje polj 996/997/998:
EDIT ACCESS, EDIT CN, EDIT STATUS, HOLDINGS, HOLDON in
HOLDOFF, MOVEHOLD, PUTINV, REMOVE STATUS, SORTHOLD,
STORE HOLDINGS in RESTORE HOLDINGS.
Ukazov DELETE in RENAME-TO ne morejo uporabljati pri zapisih, ki
vsebujejo podatke o zalogi.
Ukazov EDIT DEF in EDIT TYPE ne morejo uporabljati za polja
996/997/998.

UKAZI - 2
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ADOPT

ADOPT
Ukaz uporabljamo samo v normativni bazi podatkov.
Z ukazom si posamezna knjižnica prisvoji normativni zapis oz. prevzame
odgovornost za podatke v njem.
Ukaz lahko vpišemo v direktoriju med ažuriranjem zapisa ali v vrstico za vnos
ukazov po iskanju. V prvem primeru navedemo samo ukaz, v drugem pa ukaz
in številko zadetka.
ADOPT

Ukaz

ADOPT <št. zadetka>
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše Prevzeli ste
odgovornost za zapis <enotna značnica>. Zapis sedaj lahko
popravljajo le katalogizatorji, ki so iz iste knjižnice kot katalogizator, ki je
uporabil ukaz ADOPT.
Opozorilo:
Če smo ukaz vpisali v direktoriju zapisa, moramo zapis ponovno shraniti (tudi
če ga sicer nismo spreminjali). V nasprotnem primeru se ukaz ne bo izvedel.
Zapis lahko kasneje sprostimo z ukazom UNADOPT (gl. ukaz UNADOPT).
Če si poskušamo prisvojiti zapis, ki si ga je že prisvojila druga knjižnica,
dobimo sporočilo Odgovornost za zapis je že prevzela
knjižnica <akronim>.
Če želimo popravljati normativni zapis, ki si ga je prisvojila druga knjižnica,
dobimo sporočilo Zapisa ne morete ažurirati, ker je
odgovornost zanj prevzela knjižnica <akronim>. S
posebnim pooblastilom, ki je namenjeno katalogizatorjem, zadolženim za
oblikovanje značnic v normativnih zapisih, lahko ažuriramo tudi prisvojene
zapise.
Podatek o tem, da si je zapis določena knjižnica prisvojila, je viden v formatih
ZNAC in FULL.
Ukaz lahko uporabljajo samo katalogizatorji, ki imajo uporabniško ime za delo
v normativni bazi podatkov.
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AUTOFIND

AUTOFIND
AF

Kratica

Če v ukazu SELECT navedemo vsaj eno iskalno predpono iz seznama dodatnih
indeksov – podatki o stanju zaloge (AM, CN, DA, DS, FI, IN, IR, LI, ND, SG,
SI, SR, ST, TM) in nato želimo izvesti ukaz FIND po istem polju, lahko
namesto ukaza FIND uporabimo ukaz AUTOFIND. Ukaz vpišemo v vrstico za
vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico.
AUTOFIND

Ukaz

Ukaz AUTOFIND avtomatsko tvori parametre za ukaz FIND.

AUTOFIND - 1: Vpis ukaza
Primer:
Iščemo serijske publikacije, ki so naročene pri dobavitelju Swets. Najprej z
ukazom SELECT poiščemo zapise, ki ustrezajo tem pogojem. Nato namesto
ukaza FIND q=1 & 2=swets vpišemo ukaz AUTOFIND. Tako v najdenih
zapisih izberemo tista polja 997, kjer je v podpolju q vnešen status "1" –
naročeno, v podpolju 2 pa dobavitelj Swets.
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Po ukazu AUTOFIND lahko uporabimo vse ukaze, ki jih sicer lahko
uporabljamo za ukazom FIND (DISPLAY/FIND, COUNT, COUNT/SELECT,
SUM, PRT/FIND, SYSPRT/FIND).
Lahko pa gremo tudi v direktorij zapisa in po pritisku na tipko C nas
program postavi na prvo polje 996/997/998, ki izpoljnjuje pogoje, postavljene z
ukazom AUTOFIND. Vsako naslednje polje, ki izpolnjuje pogoje, dobimo s
ponovnim pritiskom na tipko C.
Primer:
SELECT IN=199400135
AF (namesto ukaza FIND f=199400135)
Po potrditvi ukaza AUTOFIND lahko takoj izvedemo npr. ukaz
PRT/FIND 1,L10 ali pa v direktoriju zapisa s tipko C poiščemo polje 996 z
inventarno številko 199400135.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo
več uporabljati tipke C za iskanje polj 996, 997 in 998, ker teh polj ni več v
direktoriju zapisa.

AUTOFIND - 2
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BROWSE
Ukaz uporabljamo samo v normativni bazi podatkov in je namenjen brskanju
po značnicah v bazi.
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo ukaz in značnico ali začetek
značnice.
BROWSE <značnica ali začetek značnice>

Ukaz

Po potrditvi ukaza se izpiše abecedno urejen seznam značnic od vpisanega niza
znakov dalje. Če vpišemo samo ukaz, se izpiše seznam od začetka.
Seznam pregledujemo s tipkami za pomik Õ, Ï, Z in O.
Posamezno značnico v seznamu preverimo tako, da jo potrdimo s tipko L.
Izpiše se normativni zapis v polnem formatu. Pregledamo ga s tipkama Z in
O.
•

Če želimo zapis popraviti ali dopolniti, s tipko Q odpremo direktorij
zapisa.

•

Če zapisa ne želimo popravljati, se s tipko F vrnemo v seznam
značnic.

Opozorilo:
Če ukaz vpišemo v direktoriju normativnega zapisa, lahko zapise za imena v
seznamu samo pregledujemo, ne moremo pa jih popravljati.
S pritiskom na tipko T lahko izpišemo seznam značnic iz baze LC NAMES,
ki ga pregledujemo na enak način. S tipko Q lahko prevzamemo zapis iz baze
LC NAMES: odpre se direktorij prevzetega zapisa, ki ga moramo še urediti in
shraniti.
Opozorilo:
Če ukaz vpišemo v direktoriju normativnega zapisa in nato prevzamemo zapis
iz baze LC NAMES, s tem prekrijemo zapis, ki ga ažuriramo.
Seznam, ki se izpiše po potrditvi ukaza BROWSE, sestavljajo značnice iz
normativne baze podatkov.
Enotne značnice, ki so v zapisih v podpolju 100b označene s kodo "a" –
sprejeta, so v seznamu označene z znakom "+".
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Variantne značnice so označene z znakom "*". Vsaki variantni značnici sledi
v naslednji vrstici pripadajoča enotna značnica, ki je zamaknjena za dva znaka
v desno.
Sorodne značnice so označene z znakom "=". Vsaki sorodni značnici sledi v
naslednji vrstici pripadajoča enotna značnica, ki je zamaknjena za dva znaka v
desno.

BROWSE - 1: Pregledovanje seznama značnic

Če pri enotnih značnicah podpolje 200f – Datumi ni vneseno, se v oglatem
oklepaju izpišejo letnice iz podpolj 190a – Letnica rojstva in 191a – Letnica
smrti. V lomljenem oklepaju se izpiše tudi šifra raziskovalca. Če je v podpolju
120b – Oznaka za razlikovanje med osebami koda "b" – značnica za več oseb,
se za imenom izpiše besedilo <več oseb>. Če ni izpolnjeno podpolje 120b
ter nobeno od polj 190 – Datum rojstva, 191 – Datum smrti, 200c – Dodatki k
imenu, 200d – Rimske številke, 200f – Datumi, 200r – Šifra raziskovalca, se za
imenom izpiše besedilo <nepopolna identifikacija>.

BROWSE - 2
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Kratica

CR
Z ukazom preverimo kakovost izbranega zapisa ali zapisov. Ukaz je primerno
uporabiti predvsem pri starih zapisih in zapisih, prenesenih iz drugih sistemov.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. V
vrstico za vnos ukazov po iskanju vnesemo ukaz in številko zadetka ali
območje zapisov.

Ukaz

CHECK/RECORD <št. zadetka>
CHECK/RECORD <območje>
Po potrditvi ukaza se na zaslonu izpišejo napake v zapisu oziroma zapisih.
Izpišejo se lahko štiri vrste napak:
•

Napake v lastnostih polj/podpolj
Preverja se prisotnost, ponovljivost, obveznost polj/podpolj,
pravilnost kodiranih podpolj itd.

•

Vsebinske napake
Izpišejo se sporočila, ki se tudi sicer izpisujejo pri shranjevanju
zapisov in so navedena v Dodatku G.

•

Napake v podatkih o zalogi
Preverjajo se napake, ki so nastale pri vnosu podatkov o stanju
zaloge. Izpišejo se sporočila, ki se tudi sicer izpisujejo pri
shranjevanju zapisov (npr. Podvojena inventarna
številka).

•

Napake glede na masko vnosa
Preverjajo se napake glede na izbrano masko vnosa ter vsebino
podpolj 001c in 001d.
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CHECK/RECORD - 1: Izpis po potrditvi ukaza

CHECK/RECORD - 2
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COMPARE
Kratica

COMP
S pomočjo ukaza COMPARE izpišemo razlike med vsebino dveh ali več
zapisov v lokalni in/ali vzajemni bazi podatkov.
V vrstico za vnos ukazov po iskanju vnesemo ukaz COMPARE, številko
zadetka in seznam identifikacijskih številk zapisov, ki jih želimo primerjati z
zadetkom.

Ukaz

COMPARE <št. zadetka> <seznam ID-jev>
Ukaz COMPARE lahko uporabimo po iskanju v lokalni ali vzajemni bazi
podatkov. Izpišejo se razlike med vsebino zadetka in vsebino vsakega izmed
zapisov v seznamu identifikacijskih številk.
Pred vsako identifikacijsko številko v seznamu vpišemo črko L ali H. Če pred
identifikacijsko številko vpišemo L, se bodo izpisale razlike med zadetkom in
zapisom z določenim ID v lokalni bazi podatkov; če pred identifikacijsko
številko vpišemo črko H, se bodo izpisale razlike med zadetkom in zapisom z
določenim ID v vzajemni bazi podatkov.
Primer:
COMPARE 3 L39224,H39224,H40334081
Razlike med zapisi (zadetek se primerja z vsakim ID posebej) se izpišejo na
zaslon; če želimo izpisati razlike na lokalni ali sistemski tiskalnik, pa
uporabimo ukaz COMPARE/PRT ali COMPARE/SYSPRT.
Primera:
COMPARE/PRT 1 H22664704
COMPARE/SYSPRT 12 L16447,L16703
Če je vsebina podpolja daljša od 40 znakov, se izpiše od začetka tiste besede, v
kateri se nahaja razlika.
Ukaz uporabljamo predvsem v postopkih razreševanja duplikatov, ko
primerjamo dva ali več zapisov, ki so možni duplikati.
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COMPARE - 1: Vpis ukaza

COMPARE - 2: Izpis po potrditvi ukaza

COMPARE - 2
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CONFIRM/TD
Kratica

CT
Ukaz omogoča potrjevanje oz. zaklepanje tipologije dokumentov/del. Za
uporabo ukaza moramo imeti ustrezno pooblastilo.
Najprej v vzajemni bazi podatkov poiščemo zapise, v katerih želimo tipologijo
zakleniti. Zapise lahko poiščemo z ukazom SELECT ali z iskalnimi
predponami. Dobljeni nabor zapisov lahko dodatno omejimo z ukazom SCAN.
Nato v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

CONFIRM/TD <območje>
Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z
vejico.

CONFIRM/TD - 1: Vpis ukaza
Po potrditvi ukaza se na zaslonu v polnem formatu izpiše prvi izmed zapisov iz
podanega območja. Pri daljših zapisih naslednjo stran zapisa izpišemo s tipko
L ali Z, predhodno pa s tipko O. Če zapis vsebuje podatek o tipologiji,
je ta izpisana poudarjeno. Tak zapis lahko potrdimo s tipko Q in s tem
tipologijo zaklenemo. To pomeni, da podatka o tipologiji v zapisu ni več
možno ažurirati.
Vsak naslednji zapis izpišemo s tipko L in postopek ponovimo.
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CONFIRM/TD - 2: Potrjevanje v posameznem zapisu
Zapise z že potrjeno tipologijo lahko poiščemo z ukazom SCAN. Po izvedbi
poljubne iskalne zahteve v vzajemni bazi podatkov v vrstico za vnos ukazov po
iskanju vpišemo ukaz
SCAN 000r=*
Da je tipologija potrjena, je vidno pri izpisu zapisa v polnem formatu ali pri
prikazu sistemskega polja ob ažuriranju zapisa.
Potrjeno in zaklenjeno tipologijo je možno odkleniti z ukazom RELEASE/TD.
Opozorilo:
Ukaz CONFIRM/TD lahko izvajamo samo v vzajemni bazi podatkov. Za
uporabo ukaza potrebujemo posebno pooblastilo.

CONFIRM/TD - 2
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COUNT

COUNT
Ukaz COUNT lahko uporabljamo samo za ukazom FIND, in sicer preštejemo
število polj 996 oz. 997, ki ustrezajo kriterijem, določenim z ukazom FIND. Če
ukazu COUNT dodamo določilo /998, preštejemo število polj 998, ki ustrezajo
kriterijem, določenim z ukazom FIND.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje najdenih
zapisov
Ukazna vrstica

Ukaz: COUNT <območje>
Ukaz: COUNT/998 <območje>

COUNT-1: Vpis ukaza
V lokalni bazi smo z ukazom SELECT našli 34 zapisov serijskih publikacij s
področja računalništva. Z ukazom FIND smo izbrali samo tista polja 997
(letnike), v katerih je način nabave nakup (podpolje 997≠v je kodirano, koda 'a'
pomeni nakup). Po izvršenem ukazu FIND vpišemo ukaz COUNT, ki prešteje
število izbranih polj 997.
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COUNT-2: Izpis po potrditvi ukaza
Rezultat ukaza COUNT se izpiše v ukazni vrstici. V podanem območju zapisov
smo našli 19 polj 997, ki ustrezajo kriteriju ukaza FIND, torej 19 letnikov
serijskih publikacij, nabavljenih z nakupom.
Če ukazu COUNT dodamo določilo /NUMBER, preštejemo število polj 997, ki
ustrezajo kriterijem ukaza FIND, in število zvezkov, vpisanih v teh poljih 997
(v podpoljih ≠m).
Ukazna vrstica

Ukaz: COUNT/NUMBER <območje>
Primer:
ukaz:
ukaz:
ukaz:

COUNT - 2

SELECT DT=s
FIND k=1994
COUNT/NUMBER 1-800
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COUNT/SELECT
Ukaz COUNT/SELECT lahko uporabljamo samo za ukazom FIND, in sicer
preštejemo število polj 996 oz. 997, ki ustrezajo kriterijem, določenim z
ukazom FIND. Obenem izberemo in preštejemo tudi zapise (naslove), v katerih
se ta polja nahajajo. Če ukazu dodamo določilo /998, preštejemo število polj
998, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND, in izberemo ter preštejemo zapise, v
katerih se ta polja nahajajo.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje najdenih
zapisov
Ukazna vrstica

Ukaz: COUNT/SELECT <območje>
Ukaz: COUNT/SELECT/998 <območje>

COUNT/SELECT-1: Vpis ukaza
V lokalni bazi podatkov smo z ukazom SELECT našli 34 zapisov serijskih
publikacij s področja računalništva. Z ukazom FIND smo izbrali samo tista
polja 998, v katerih je način nabave (podpolje 998≠v) nakup. Po izvršenem
ukazu FIND vpišemo ukaz COUNT/SELECT/998, ki prešteje število izbranih
polj 998 in število zapisov, v katerih se ta polja nahajajo.
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COUNT/SELECT-2: Izpis po potrditvi ukaza
Rezultat ukaza se izpiše v ukazni vrstici. V podanem območju zapisov serijskih
publikacij s področja računalništva (34 zapisov) smo našli 18 polj z zbirnimi
podatki o stanju zaloge (998), v katerih je način nabave nakup. Ker ima zapis
samo eno polje z zbirnimi podatki o stanju zaloge, je tudi število pripadajočih
naslovov (zapisov) enako 18.
Spremeni se tudi izbor zapisov v vrstici nad statusno vrstico, in sicer se izpiše
število zapisov, ki vsebujejo ustrezno polje 998.
Če ukazu COUNT/SELECT dodamo določilo NUMBER, preštejemo število
polj 997, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND, število zapisov, v katerih se ta
polja nahajajo, in število zvezkov, vpisanih v teh poljih v podpolju ≠m.
Ukazna vrstica

Ukaz: COUNT/SELECT/NUMBER <območje>

Primer:
ukaz:
ukaz:
ukaz:

COUNT/SELECT - 2

SELECT DT=s
FIND k=1994
COUNT/SELECT/NUMBER 1-800
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DELETE

DELETE
Z ukazom DELETE zapise brišemo. V direktoriju zapisa vpišemo v ukazno
vrstico
DELETE

Ukaz

DELETE - 1: Brisanje zapisa v lokalni bazi podatkov

Če se zapis, ki ga brišemo, nahaja še v kaki drugi lokalni bazi, ga ukaz
DELETE briše samo iz naše lokalne baze, sicer pa tudi iz vzajemne baze
podatkov.
Ukaz je namenjen predvsem reševanju podvojenih zapisov (duplikatov). Če
ugotovimo, da v vzajemni bazi podatkov obstajata za isto publikacijo dva
zapisa ali več, moramo najprej ugotoviti, katere od zapisov bomo obravnavali
kot duplikate.
Preverimo datum prenosa lokalnega zapisa v COBIB in datum kreiranja zapisa.
Če datuma prenosa lokalnega zapisa v COBIB ni, pomeni, da je bil zapis hkrati
kreiran v COBIB-u in v lokalni bazi podatkov. V tem primeru upoštevamo
datum kreiranja, sicer pa upoštevamo datum prenosa lokalnega zapisa v
COBIB. Kot duplikat obravnavamo tisti zapis, ki se je v vzajemni bazi pojavil
kasneje, razen v spodaj opisanem primeru.
Datum prenosa lokalnega zapisa v COBIB je v polnem formatu označen z
besedilom SaveToHost:, v direktoriju zapisa pa je viden v prikazu
© IZUM, september 2004
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sistemskega polja (tipki YZ) za besedilom Preneseno v COBIB:.
Datum kreiranja zapisa je v polnem formatu viden na vrhu izpisa, v nekaterih
drugih formatih pa je naveden za izpisno kodo CE. V direktoriju zapisa sledi
besedilu Kreirano:.
Pri kreiranju zapisov je zaželeno, da so podatki, vneseni v zapis, kar se da točni
in popolni. Pri zapisih, narejenih za izdelavo CIP-a, je eden od pomembnih
identifikacijskih podatkov tudi številka COBISS.SI-ID, ki je natisnjena v
publikaciji v sklopu podatkov v CIP-u.
Če v lokalni bazi podatkov odkrijemo duplikat, ravnamo po naslednjem
postopku:
1. Če duplikata nima v svoji lokalni bazi podatkov nobena druga knjižnica, ga
brišemo z ukazom DELETE. Zapis se avtomatsko briše v lokalni in
vzajemni bazi podatkov (programsko sporočilo Zapis brisan v
lokalni in vzajemni bazi podatkov).
2. Če se duplikat pojavlja še v drugih lokalnih bazah, moramo opraviti
naslednji postopek:


V direktoriju duplikata vnesemo v podpolje 001a kodo "d" – izbrisan
zapis, v podpolje 001x pa identifikacijsko številko originalnega zapisa
(ID).
 Duplikat shranimo v lokalno in vzajemno bazo podatkov. Če smo
kreator zapisa, lahko to naredimo z ukazom SAVE, drugače pa
potrebujemo pooblastilo za ukaz LOCK1.
 Nato z ukazom DELETE zbrišemo duplikat v lokalni bazi podatkov
(programsko sporočilo Zapis brisan samo v lokalni
bazi, ker ga ima vsaj še ena knjižnica).
V vzajemni bazi podatkov duplikat ostane, vendar ga nobena knjižnica ne
more prevzeti ali spreminjati. Pač pa se takoj vidi, da je zapis duplikat
(koda "d"), navedena pa je tudi številka originalnega zapisa, ki ga knjižnice
lahko prevzamejo.
Če odkrijemo duplikat v vzajemni bazi podatkov (v lokalni bazi podatkov ga
nimamo), lahko vnesemo vanj kodo "d" in podpolje 001x s pomočjo ukaza
EDIT/HOST, če imamo zanj pooblastilo.
Šele ko zadnja knjižnica zbriše duplikat v svoji lokalni bazi, se le-ta
avtomatsko zbriše tudi v vzajemni bazi podatkov (programsko sporočilo
Zapis brisan v lokalni in vzajemni bazi podatkov).
Zapis, označen s kodo "d", lahko spreminja samo vnašalec, ki je zapis zadnji
shranil. To pomeni, da lahko zapis, ki smo ga pomotoma označili za brisanje,
naknadno popravimo.
Zapisa ne moremo brisati, če je gradivo izposojeno/rezervirano (programsko
sporočilo Gradivo je izposojeno/rezervirano (inv. št.)). V
tem primeru si lahko pomagamo z ukazom MOVEHOLD.
Prav tako ne moremo brisati zapisov, ki so v hierarhičnem odnosu. Če je
nadrejeni zapis povezan s podrejenimi preko identifikacijske številke (podpolje
4641), ga ne moremo brisati (programsko sporočilo Nadrejenega zapisa
ni možno brisati). Če ugotovimo, da je tak zapis duplikat, moramo pred
brisanjem v vse podrejene zapise v podpolje 4641 vnesti namesto prejšnje
DELETE - 2
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DELETE
vsebine identifikacijsko številko originalnega zapisa. Pač pa lahko brišemo
zapise, na katere so vezani zapisi preko številke ISSN (podpolje 011a).
Občasno se aktivira program, ki vsem knjižnicam v sistemu pošilja sezname
zapisov – duplikatov, ki so v vzajemni bazi podatkov označeni s kodo "d" in jih
morajo brisati v svojih lokalnih bazah.
Opozorilo:
Če imamo pooblastilo za ažuriranje podatkov o zalogi ali pooblastilo za
ažuriranje omejenega nabora bibliografskih podatkov, ne pa tudi pooblastila
za kreiranje zapisov, lahko brišemo samo zapise, kjer smo zadnji redaktor.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo
brisati zapisov, ki vsebujejo podatke o zalogi (zapis lahko brišejo šele potem,
ko v segmentu COBISS3/Zaloga prenesejo podatke o zalogi v drug zapis).

Opozorilo:
Ukaza ne moremo uporabljati pri delu v normativni bazi podatkov, ker
normativnih zapisov ni možno brisati.

© IZUM, januar 2006
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DIFF

DIFF
S pomočjo ukaza DIFF izpišemo razlike med vsebino zapisa v lokalni bazi in
pripadajočega zapisa v vzajemni bazi podatkov.
DIFF <območje>

Ukaz

Ukaz DIFF vnesemo v vrstici za vnos ukazov po iskanju po iskanju v lokalni
bazi podatkov.

DIFF - 1: Vpis ukaza

© IZUM, november 2002
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DIFF - 2: Izpis po potrditvi ukaza

Razlike med obema zapisoma se izpišejo na zaslon; če želimo izpisati razlike
na lokalni ali sistemski tiskalnik, pa uporabimo ukaz DIFF/PRT ali
DIFF/SYSPRT.
Če je vsebina podpolja daljša od 40 znakov, se izpiše od začetka tiste besede, v
kateri se nahaja razlika.
Ukaz uporabljamo predvsem v postopkih redakcije zapisov, ko je potrebno
uskladiti zapis v lokalni bazi z zapisom v vzajemni bazi podatkov.

DIFF - 2

© IZUM, november 2002

COBISS2/Katalogizacija

DISPCODE

DISPCODE
Z ukazom definiramo izpisno kodo (dvočrkovno oznako polja), ki jo nato
uporabimo pri definiranju uporabniškega formata.
Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz
DISPCODE, oznako izpisne kode in seznam polj s podpolji. Če naštejemo več
polj, jih med seboj ločimo z navpično črto. Za oznako vsakega polja (če je
ponovljivo) in podpolja v narekovaju navedemo interpunkcijo, ki se bo izpisala
pred vsebino polja oz. podpolja. Če interpunkcije ne navedemo, je privzeta
vrednost '' ; ''.

Ukazna vrstica

Ukaz: DISPCODE <oznaka izpisne kode> <definicija izpisne kode>
Če koda, ki jo navedemo, že obstaja, program javi napako. Zato je
priporočljivo, da je oznaka izpisne kode sestavljena iz črke in številke.
Primeri:

Želimo definirati izpisno kodo za polje 200, tako da bo naveden naslov
(podpolje 200≠a), vzporedni naslov (podpolje 200≠d) in podnaslov (podpolje
200≠e).
ukaz:

DISPCODE T1 200ad'' = ''e'' : ''

Želimo definirati izpisno kodo za polje 215, tako da bodo navedene dimenzije
publikacije (podpolje 215≠d).
ukaz:

DISPCODE D1 215d

Želimo definirati izpisno kodo za polje 700 in za polje 701, tako da bo naveden
primarni avtor in alternativni avtorji. Polji 700 in 701 ločimo z navpično črto.
ukaz:

DISPCODE A1 700ab'', ''|701'' \ ''ab'', ''

Če želimo podatek izpisati v okroglem ali oglatem oklepaju, navedemo kot
interpunkcijo le oklepaj, zaklepaj pa se pri izpisu avtomatsko doda za vsebino
podpolja.
ukaz:
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Podpolja se izpišejo v takšnem vrstnem redu, kot so vpisana v bazi. Če želimo,
da se podpolja izpišejo v takšnem vrstnem redu, kot so navedena v ukazu
DISPCODE, vnesemo pred oznako prvega polja znak @.
ukaz: DISPCODE A2 @700ab'', ''7'' - ''8'' / ''|701ab'', ''7'' - ''8'' / ''
Če želimo, da se pri kodiranih podatkih v oklepaju izpiše pomen kode,
vnesemo pred oznako prvega polja znak *.
ukaz: DISPCODE A3 *700ab'', ''4'' - ''|701ab'', ''4'' - ''|702ab'', ''4'' - ''
Če želimo, da se za kodo izpiše presledek in pomen kode, vnesemo pred
oznako prvega polja znak %.
ukaz: DISPCODE A4 %700ab'', ''4'' - ''|701ab'', ''4'' - ''|702ab'', ''4'' - ''
Če želimo, da se namesto kode izpiše samo njen pomen, vnesemo pred oznako
prvega polja znak &.
ukaz: DISPCODE A5 &700ab'', ''4'' - ''|701ab'', ''4'' - ''|702ab'', ''4'' - ''
Novodefinirane izpisne kode nato uporabimo pri definiranju formata. Vpišemo
ukaz:

Ukazna vrstica

DISPCODE - 2

Ukaz: FORMAT KRATKI T1,A1,D1,PU,PP
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DISPCODE

DISPCODE-1: Izpis po potrditvi ukaza
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DISPLAY

DISPLAY
Kratica

D
Z ukazom izpišemo na zaslon zapise v poljubnem formatu.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo

Ukaz

DISPLAY <območje>,<ime formata>
DISPLAY <ime formata>,<območje>
DISPLAY <območje>
DISPLAY

DISPLAY - 1: Vpis ukaza

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika, kjer se izpišejo zapisi v
navedenem formatu. Če imena formata ne navedemo, se zapisi izpišejo v
privzetem oz. trenutno izbranem formatu.
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DISPLAY - 2: Izpis zapisov v formatu BIB
Če po iskanju vpišemo samo ukaz DISPLAY, se izpiše prvi izmed najdenih
zapisov v privzetem formatu.
Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z
vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa
interval (od–do). Če želimo izpisati vse zapise, lahko namesto območja
navedemo besedo ALL.
Izpišemo lahko tudi zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V direktoriju zapisa
napišemo v ukazno vrstico ukaz DISPLAY ali ukaz DISPLAY 0,<ime formata>.
Primeri:
D 5,9,20,CTRL
D 12–16,18,23,FULL
D ALL,BIB
D ALL
D 0,FULL
Pri izpisih, daljših od ene strani (programsko sporočilo More...), dobimo
naslednjo stran s pritiskom na katerokoli tipko. Izpisovanje zapisov prekinemo
s tipko Ï ali F.
Če želimo izpisovati le po en zapis, lahko namesto ukaza DISPLAY uporabimo
tipki Z in O. S tipko Z izpišemo prvega izmed najdenih zapisov in nato
vsak naslednji zapis. S tipko O izpišemo predhodni zapis.

DISPLAY - 2
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DISPLAY/FIND

DISPLAY/FIND
Kratica

D/FIND
Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom FIND. Z ukazom DISPLAY/FIND na
zaslon izpišemo zapise, v katerih vsaj eno polje 996 oz. 997 ustreza kriterijem,
določenim z ukazom FIND. Če ukazu DISPLAY/FIND dodamo določilo /998,
izpišemo na zaslon samo tiste zapise, v katerih vsaj eno polje 998 ustreza
kriterijem ukaza FIND.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje zapisov,
dobljenih po iskanju z ukazom SELECT ali z iskalnimi predponami. Vpišemo
lahko tudi ime formata, v katerem želimo izpisati zapise.

Ukazna vrstica

Ukaz: DISPLAY/FIND <območje>
ali

DISPLAY/FIND <območje>,<ime formata>

Ukaz: DISPLAY/FIND/998 <območje>
ali

DISPLAY/FIND/998 <območje>,<ime formata>

DISPLAY/FIND-1: Vpis ukaza
V lokalni bazi smo našli 30 zapisov, kjer je dobavitelj Mladinska knjiga. Z
ukazom FIND smo izbrali samo tista polja 996 in 997, v katerih je dobavitelj
(podpolje ≠2) Mladinska knjiga in način nabave (podpolje ≠v) nakup. Po
izvršenem ukazu FIND vpišemo ukaz DISPLAY/FIND.
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Po potrditvi ukaza DISPLAY/FIND se izpišejo zapisi, ki vsebujejo vsaj eno
polje 996 ali 997, ki ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND (dobavitelj
je Mladinska knjiga in način nabave je nakup).

DISPLAY/FIND-1: Izpis zapisov po potrditvi ukaza
Pri vsakem posameznem zapisu se poleg bibliografskih podatkov izpišejo tudi
podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997 ali 998, ki ustrezajo kriterijem
ukaza FIND, in sicer se izpišejo (razen v FORMAT-u FULL in formatih
listkov) sledeča vnaprej definirana podpolja:


po ukazu DISPLAY/FIND se pri monografskih publikacijah izpiše
inventarna številka in signatura (podpolji 996≠fd), pri serijskih
publikacijah pa inventarna številka, signatura, letnik, letnica, zvezki
(podpolja 997≠fdjklm).



po ukazu DISPLAY/FIND/998 se izpiše sigla, število primerkov,
splošni podatki o zalogi, letnica, način nabave, dobavitelj, cena
(podpolja 998≠bcgkv23).

Če želimo izpisati poljubna podpolja iz polj s podatki o stanju zaloge,lahko za
območjem zapisov oz. za imenom formata v oglatem oklepaju navedemo
podpolja, ki naj se izpišejo.
Primeri:
ukaz:
ukaz:

DISPLAY/FIND 1-20,BIB [djk3]
DISPLAY/FIND/998 1-15,20-30,A [bvk]

Izpišejo se samo podpolja, ki smo jih navedli v oglatem oklepaju. Če podpolj
ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana podpolja.

DISPLAY/FIND - 2
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Posamezna podpolja s podatki o stanju zaloge se lahko izpišejo tudi po
stolpcih, če v oglatem oklepaju pred navedbo podpolj vpišemo znak #.
Primer:
ukaz:

DISPLAY/FIND 1-20, [#fjk32v]

Pred izpisom je z ukazom FORMAT smiselno določiti krajši format
bibliografskega zapisa (gl. ukaz FORMAT).

DISPLAY/FIND-1: Podatki o stanju zaloge, izpisani po stolpcih

Opomba
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Podatki o stanju zaloge se z vpisom znaka # po stolpcih izpisujejo tudi pri
ukazih EXPORT/FIND, PRT/FIND in SYSPRT/FIND.
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DISPLAY SET

DISPLAY SET
Kratica:

DS
Ukaz DISPLAY SET uporabljamo samo v vrstičnem načinu dela (line mode), če
želimo pregledati rezultate zadnjega iskanja v lokalni ali vzajemni bazi
podatkov.

Ukazna vrstica

Ukaz: DS
Po potrditvi se izpišejo rezultati zadnjega iskanja v bazi podatkov.

DISPLAY SET-1: Izpis rezultatov zadnjega iskanja
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DOWN

DOWN
Ukaz DOWN uporabimo, če želimo poiskati izbranemu zapisu podrejene
zapise.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V bazi podatkov smo našli
zapis, ki je na najvišjem nivoju (FATHER). Za puščico v vrstici nad statusno
vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in številko zapisa.

Ukazna vrstica

Ukaz: DOWN <št. zadetka>

DOWN-1: Vpis ukaza
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše število najdenih podrejenih
zapisov. Spremeni se tudi število najdenih zapisov v vrstici nad statusno
vrstico. Zapise izpišemo s tipko Z ali ukazom DISPLAY.
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DOWN-2: Izpis po potrditvi ukaza
Če zapis nima podrejenih zapisov, se izpiše sporočilo Hierarhičnega
odnosa ni.

DOWN - 2
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DUMP

DUMP
Z ukazom DUMP izpišemo zapis z vsemi polji in podpolji na lokalni tiskalnik.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju, ko na primer ažuriramo določen
zapis in ga želimo izpisati na tiskalnik.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: DUMP
Po potrditvi se na lokalni tiskalnik izpiše zapis z vsemi polji in podpolji - zapis
je enak zapisu, ki se izpiše na zaslon po pritisku na tipki V O in po
prehodu na poseben (menujski) način ažuriranja podatkov.

001 [ ] Uvodnik zapisa
$a Status zapisa..................... n
$b Vrsta zapisa...................... a
$c Bibliografski nivo................ m
$d Hierarhični nivo.................. 0
$t Tipologija dokumentov/del......... 2.01
100 [ ] Splošni podatki za obdelavo
$c Leto izida 1...................... 1992
$h Jezik katalogizacije (obvezno).... slv
101 [1 ] Jezik predloge
$a Jezik besedila.................... slv
$c Jezik izvirnika................... ger
$c Jezik izvirnika................... eng
102 [ ] Država založništva ali produkcije
$a Država............................ svn
105 [ ] Monografsko tekstovno gradivo
$a Kode za ilustracije............... d
$e Oznaka za kazalo.................. 1
200 [0 ] Stvarni naslov in podatki o odgovornosti
$a Glavni stvarni naslov............. Uvod v besediloslovje
$f Prvi podatek o odgovornosti....... Robert-Alain de Beaugrande, Wolfgang Ulrich Dressler
$g Naslednji podatki o odgovorn...... [prevedli] Aleksandra Derganc, Tjaša Miklič
210 [ ] Založništvo, distribucija itd.
$a Kraj založbe ali distrib. itd..... Ljubljana
$c Založnik, distributer itd......... Park
$d Leto izida, distribucije itd...... 1992
$e Kraj tiskanja (proizvodnje)....... Ljubljana
$g Tiskarna (proizvajalec)........... "Tone Tomšič"
215 [ ] Fizični opis
$a Poseb. ozn. gradiva in obseg...... 202 str.
$c Drugi fizični podatki............. ilustr.
$d Dimenzije......................... 24 cm
300 [ ] Splošna opomba
$a Besedilo opombe................... Prevod del: Einführung in die Textlingu
istik ; Introduction to text linguistics
320 [ ] Op. o bibliografijah/kazalih/povzetkih
$a Besedilo opombe................... Bibliografija: str. 156-181
320 [ ] Op. o bibliografijah/kazalih/povzetkih
$a Besedilo opombe................... Kazali
500 [00] Enotni stvarni naslov
$a Enotni stvarni naslov............. Einführung in die Textlinguistik
$m Jezik (ko je del značnice)........ slv
500 [00] Enotni stvarni naslov
$a Enotni stvarni naslov............. Introduction to text linguistics
$m Jezik (ko je del značnice)........ slv
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[0 ] Tema kot predmetna oznaka
Prvi element vnosa................ jezikoslovje
Tematska podskupina............... besediloslovje
Tematska podskupina............... tekstna kritika
Tematska podskupina............... hermenevtika
Tematska podskupina............... interpretacija
Tematska podskupina............... psiholingvistika
Tematska podskupina............... razvoj besediloslovja
Tematska podskupina............... slovnica
Tematska podskupina............... koherenca
Tematska podskupina............... kohezija
Tematska podskupina............... teorija informacij
Tematska podskupina............... medbesedilnost
[ ] Univerzalna decimalna klasif. (UDK)
Skupina........................... 80
Statistika........................ 80
[ ] Univerzalna decimalna klasif. (UDK)
UDK katalog....................... 801.73
[ ] Univerzalna decimalna klasif. (UDK)
UDK katalog....................... 800.1:159.9
[ ] Univerzalna decimalna klasif. (UDK)
UDK katalog....................... 159.9:800.1
[ ] Univerzalna decimalna klasif. (UDK)
UDK katalog....................... 800.1:007
[ 1] Avtor – primarna odgovornost
Prvi element vnosa................ Beaugrande
Del imena, ki ni prvi el.vnosa.... Robert-Alain de
Koda, ki se nanaša na avtorst..... 070
[11] Avtor – alternativna odgovornost
Prvi element vnosa................ Dressler
Del imena, ki ni prvi el.vnosa.... Wolfgang Ulrich
Koda, ki se nanaša na vrsto avt... 071
[01] Avtor – sekundarna odgovornost
Prvi element vnosa................ Derganc
Del imena, ki ni prvi el.vnosa.... Aleksandra
Koda, ki se nanaša na vrsto avt... 730
[01] Avtor – sekundarna odgovornost
Prvi element vnosa................ Miklič
Del imena, ki ni prvi el.vnosa.... Tjaša
Koda, ki se nanaša na vrsto avt... 730
[12] Pod. o stanju zaloge posam. fiz. enote
Signatura......................... u801.73
Štev. oznaka publ. (inv. št.)..... 199200684
Datum inventarizacije............. 19920924
Stopnja dostopnosti/nedost........ 4
Način nabave...................... a
Številka in datum prejema......... h19920408
.................................. m23610000447/q19920506
.................................. Cankarjeva založba
.................................. SIT 630,00

DUMP-1: Izpis zapisa z vsemi polji in podpolji na lokalni tiskalnik

DUMP - 2
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EDIT

EDIT
Ukaz uporabimo, če želimo spreminjati obstoječi zapis v lokalni bazi podatkov
ali če želimo prevzeti zapis iz vzajemne baze podatkov.
V lokalni bazi podatkov poiščemo zapis, ki ga želimo spremeniti, nato pa v
vrstico za vnos ukazov po iskanju vnesemo ukaz EDIT in številko zadetka.
Vpišemo lahko tudi samo številko zadetka.
Ukaz

EDIT <št. zadetka>
<št. zadetka>

EDIT - 1: Spreminjanje zapisa v lokalni bazi podatkov

Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Popravimo ali dopolnimo podatke in
nato z ukazom SAVE, LOCK1 ali LOCK2 shranimo zapis.
Če ukaz uporabimo po iskanju v vzajemni bazi podatkov, prevzamemo zapis iz
vzajemne v lokalno bazo podatkov. Zapis lahko še dopolnimo, nato pa ga
shranimo.
Če zapis že obstaja v lokalni bazi podatkov, se po potrditvi ukaza v vrstici
sporočil izpiše opozorilo Zapis že obstaja v vaši lokalni bazi
podatkov! Želite zapis prekriti (D/N)?. Če zapisa ne želimo
prekriti, odgovorimo nikalno in se vrnemo v okno za iskanje.
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Če zapis čaka na indeksiranje in ga želimo popraviti, se izpiše sporočilo
Zapis čaka na indeksiranje. Ali ga želite kljub temu
ažurirati (D/N)?. Če odgovorimo pritrdilno, lahko zapis popravljamo.
V primeru, da je zapis v vzajemni bazi podatkov zaklenjen z ukazom LOCK1
ali LOCK2, se po potrditvi ukaza izpiše opozorilo Zapis je v vzajemni
bazi podatkov zaklenila knjižnica <ime>.
Če zapis v vzajemni bazi ni zaklenjen, se preverita verziji zapisov v lokalni in
vzajemni bazi podatkov. Če sta verziji različni, se po potrditvi ukaza izpiše
obvestilo Verziji zapisov v lokalni in vzajemni bazi
podatkov sta različni.
Zapisa, ki ga pravkar popravlja nekdo drug, ne moremo ažurirati. V takšnem
primeru se po potrditvi ukaza EDIT izpiše sporočilo <ime uporabnika>
pravkar popravlja vsebino zapisa!.
Če zaradi napake pri komunikaciji zaklepanje zapisov ne deluje, se po potrdivi
ukaza izpiše ustrezno opozorilo, z delom pa lahko kljub temu nadaljujemo
(enako velja za ukaze EDIT ACCESS, EDIT CN, EDIT STATUS in
MOVEHOLD).
Opozorilo:
Uporabniki, ki nimajo pooblastila za kreiranje zapisov, imajo pa pooblastilo
za ažuriranje omejenega nabora bibliografskih podatkov, lahko prevzemajo
zapise iz vzajemne baze podatkov ter spreminjajo samo vsebino polj 99X in
nekaterih polj/podpolj v bibliografskem delu zapisa.
Uporabniki, ki nimajo pooblastila za kreiranje zapisov, imajo pa pooblastilo
za ažuriranje podatkov o zalogi, lahko prevzemajo zapise iz vzajemne baze
podatkov in spreminjajo vsebino polj 99X.
Polja/podpolja, ki jih uporabnik lahko ažurira, so v direktoriju zapisa
podčrtana.

EDIT - 2
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EDIT/HOST

EDIT/HOST
Kratica

EDH
Ukaz uporabljamo v postopkih redakcije zapisov, ko je potrebno dopolniti
in/ali popraviti katerega od podatkov v COBIB-u.
Z ukazom EDIT/HOST neposredno (in samo) v COBIB-u dopolnjujemo in/ali
popravljamo zapis, ki je zaklenjen, ali pa zapis, ki ga ni kreirala naša ustanova.
V vzajemni bazi podatkov poiščemo zapis, ki ga želimo dopolniti in/ali
popraviti. Za puščico v vrstici za vnos ukazov po iskanju vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT/HOST <št. zadetka>
ali

EDH <št. zadetka>

EDIT/HOST–1: Popravljanje zapisa neposredno v vzajemni bazi podatkov
Po potrditvi se odpre direktorij. Dopolnimo in/ali popravimo podatke in nato z
ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama YI shranimo zapis samo v COBIB.
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EDIT/HOST - 1

EDIT/HOST

COBISS2/Katalogizacija
Ukaz EDIT/HOST lahko uporabimo za dopolnjevanje zapisa v COBIB-u tudi
takrat, ko nimamo zapisa v lokalni bazi podatkov.
Uporaba ukaza EDIT/HOST pa je možna še tedaj, ko želimo lokalni zapis
uskladiti z zapisom v COBIB-u, če se zapisa bistveno ne razlikujeta. S tem
ohranimo posebnosti lokalnega zapisa, ne zagotovimo pa izenačenja verzij
zapisov.
Opis postopka:
1. Poiščemo lokalni zapis.
2. Z ukazom DIFF pregledamo razlike med lokalnim zapisom in zapisom v
COBIB-u.
3. Vsa polja zapisa po potrebi shranimo z ukazom STORE RECORD v vmesni
pomnilnik (posamezna polja shranimo s tipko D).
4. Lokalni zapis zapustimo brez shranjevanja.
5. Poiščemo zapis v COBIB-u.
6. Vpišemo ukaz EDIT/HOST in številko zadetka.
7. Dopolnimo in/ali popravimo podatke tako, da jih prikličemo iz vmesnega
pomnilnika (s tipkama VD) ali pa jih vnesemo ročno.
8. Po ažuriranju zapis shranimo z ukazom SAVE ali s tipkama YI.
Za uporabo tega ukaza moramo imeti ustrezno pooblastilo (privilegij).
Pooblastilo za ukaz EDIT/HOST se dodeljuje ločeno za posamezne vrste
gradiva.

EDIT/HOST - 2
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EDIT/ISSN

EDIT/ISSN
Če v lokalni bazi podatkov obstaja zapis za kontinuirani vir, ki ni bil prenesen
iz mednarodne ISSN baze podatkov, lahko ta zapis prekrijemo z zapisom iz
ISSN baze.
V lokalni bazi podatkov poiščemo ustrezen zapis in v vrstico za vnos ukazov
po iskanju vpišemo ukaz in številko zadetka.

Ukaz

EDIT/ISSN <št. zadetka>

EDIT/ISSN-1: Prenos zapisa iz ISSN baze podatkov
Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Pri prenosu se vsi bibliografski podatki v
obstoječem zapisu prekrijejo s podatki iz zapisa iz ISSN baze podatkov.
Nespremenjeni pa ostanejo podatki v poljih 992, 997 in 998. Zapis popravimo
in/ali dopolnimo in ga nato z ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I
shranimo v lokalno bazo podatkov.
Vsi bibliografski podatki, ki jih lokalni zapis vsebuje (npr. podnaslov,
opombe...), zapis iz ISSN baze pa ne, se v postopku prekrivanja zbrišejo. Če je
teh podatkov veliko, je smiselno lokalni zapis ročno dopolniti s podatki iz
zapisa iz ISSN baze podatkov.
Pogoj za izvršitev ukaza je, da ima zapis v lokalni bazi podatkov vnešeno ISSN
številko. Če zapis te številke nima, se po potrditvi ukaza izpiše sporočilo V
zapisu podpolje 011e ne obstaja.
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Če ukazu EDIT/ISSN dodamo določilo /LOCAL, prekrijemo obstoječi zapis z
zapisom iz lokalne ISSN baze podatkov. To določilo lahko uporablja le
nacionalni ISSN center, kjer se ta baza podatkov nahaja.

Ukaz

EDIT/ISSN - 2

EDIT/ISSN/LOCAL <št. zadetka>
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EDIT ACCESS

EDIT ACCESS
Ukaz je namenjen spreminjanju omejitve dostopnosti v podpoljih 996/997u (gl.
priročnik COMARC/H, podpolje 996/997u – Omejitev dostopnosti).
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
EDIT ACCESS

Ukaz

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika z izpisano predpono IN/CN=.
Za predpono vpišemo inventarno številko (IN) ali številko za izposojo (CN) in
potrdimo s tipko L. Izpiše se naslov, signatura in omejitev dostopnosti.
Hkrati se izpiše predpona AL=, za katero vpišemo novo omejitev dostopnosti.
Vnos potrdimo s tipko L. Izhod omogočata tipki Jz.

EDIT ACCESS - 1: Vnos omejitve dostopnosti

Primer:
Na sliki je prikazan primer vnosa omejitve dostopnosti: rok izposoje za fizično
enoto je 5 delovnih dni, rok podaljšanja pa 10 dni (veljajo tudi dela prosti
dnevi). Znak "*" na začetku podatka pomeni, da se štejejo le delovni dnevi.
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Če želimo omejitev dostopnosti brisati, samo pritisnemo tipko L in
pritrdilno odgovorimo na vprašanje Ali želite brisati omejitev
dostopnosti (D/N/V)?. Možnost V omogoča, da se vprašanje pri
brisanju omejitve dostopnosti ne pojavlja, dokler uporabljamo ta ukaz.
Pri serijskih publikacijah velja sprememba omejitve dostopnosti za celoten
letnik in ne za posamezni zvezek, zato se v tem primeru izpiše opozorilo
Spremenjena omejitev dostopnosti bo veljala za
celoten letnik izbrane publikacije.
Če vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo, ki je ni v bazi
podatkov, se izpiše sporočilo Zapis ne obstaja.
Če podatka o omejitvi dostopnosti ne vnesemo pravilno, se izpiše sporočilo
Napačen vnos omejitve dostopnosti oziroma Napačen vnos
roka izposoje oziroma Napačen vnos roka podaljšanja.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.

EDIT ACCESS - 2
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EDIT ANNOUNCE

EDIT ANNOUNCE
Ukaz EDIT ANNOUNCE omogoča kreiranje datotek z različnimi
informacijami, ki so vključene v posamezne programske segmente sistema
COBISS.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
EDIT ANNOUNCE

Ukaz

Po potrditvi ukaza se izpiše meni:

EDIT ANNOUNCE - 1: Meni za kreiranje datotek z informacijami

Meni zapustimo s tipko F ali tipkama Jz.
•

Obvestila v katalogizaciji in izposoji
Vpišemo besedilo, ki se izpiše po priključitvi v segment
COBISS2/Katalogizacija ali COBISS2/Izposoja.
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•

Delovni čas knjižnice
Vpišemo besedilo, ki se izpiše v segmentu COBISS/OPAC, ko v
osnovnem meniju izberemo eno od lokalnih baz knjižnic ter v
podmeniju možnost Informacije o knjižnici in v okviru tega
Delovni čas knjižnice. Besedilo naj bo čim krajše (do 20
vrstic).

•

Obvestila in informacije za OPAC
Vpišemo tekoča obvestila in najnujnejše informacije, ki se izpišejo v
segmentu COBISS/OPAC, ko po izbiri baze podatkov izberemo
možnost Informacije o knjižnici in nato Obvestila in
informacije. Besedilo naj bo čim krajše (do 20 vrstic).

•

Podatki o knjižnici
Vpišemo splošne podatke o knjižnici in njeni organiziranosti, ki se
izpišejo v segmentu COBISS/OPAC. Po izbiri baze podatkov namreč
izberemo možnost Informacije o knjižnici in nato
Podatki o knjižnici. Besedilo je lahko daljše (do 100 vrstic).

•

Najpogostejša vprašanja uporabnikov v OPAC-u
Vpišemo najbolj tipična vprašanja, ki jih postavljajo uporabniki, in
odgovore nanje. Besedila se izpišejo v segmentu COBISS/OPAC, ko
po izbiri baze podatkov izberemo Informacije o knjižnici
in nato Najpogostejša vprašanja uporabnikov.

•

Obvestila in informacije za spletni OPAC
Vpišemo tekoča obvestila in najnujnejše informacije, ki se izpišejo v
spletnem COBISS/OPAC-u po izbiri posamezne knjižnice ali oddelka.
Pri knjižnicah z oddelki namreč lahko vnesemo obvestilo za celotno
knjižnico ali za posamezni oddelek, in sicer izberemo Skupni
podatki za vse oddelke ali Podatki za posamezne
oddelke. Zadnji izbiri sledi še izbira oddelka. Besedilo naj bo čim
krajše (priporočljivo je, da ni daljše od ene ekranske vrstice). Vnos
šumnikov je enak kot pri lokalnih šifrantih (gl. ukaz EDIT CODES).

Vpisano besedilo shranimo tako, da pritisnemo tipki Y I, za besedo
Command vpišemo ukaz EXIT ter potrdimo s tipko K. Če besedila ne
želimo shraniti, vpišemo ukaz QUIT.
Če želimo, lahko vsa besedila (razen Obvestila v katalogizaciji
in izposoji) vpišemo v slovenskem in angleškem jeziku – seveda vsako v
svojo datoteko.
Opozorilo:
Eno datoteko lahko istočasno popravlja (bere, ureja) le en uporabnik. Drugi
do nje nimajo dostopa.
Ukaz lahko uporabljajo le uporabniki s pooblastilom "OPER".

EDIT ANNOUNCE - 2
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EDIT CN

EDIT CN
Ukaz je namenjen vnašanju številk za izposojo (CN) v podpolja 996/9979 (gl.
priročnik COMARC/H, podpolje 996/9979 – Številka za izposojo).
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
EDIT CN

Ukaz

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika z izpisano predpono IN=. Za
predpono vpišemo inventarno številko in potrdimo s tipko L.
1. Monografske publikacije
Po vnosu inventarne številke se izpiše naslov, signatura, mednarodna
standardna knjižna številka (ISBN) in predpona CN=. Za predpono vpišemo ali
spremenimo številko za izposojo in potrdimo s tipko L. Po potrditvi se
ažurirajo zbirni podatki o stanju zaloge in izpiše se vsebina podpolj 998b in c
(sigla in število izvodov). Če polja 998 prej ni bilo v zapisu, se sedaj
avtomatsko tvori.

EDIT CN - 1: Vnos številke za izposojo pri monografskih publikacijah
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2. Serijske publikacije
Po vnosu inventarne številke se izpiše naslov, signatura, mednarodna
standardna številka serijske publikacije (ISSN), letnica in številčenje, predpona
CN= in menijski seznam številk za izposojo. Številko za izposojo vnesemo
tako, da v prazni vrstici na vrhu seznama pritisnemo tipko L, vnesemo
številko in potrdimo s tipko L.
Že vnesene številke za izposojo lahko tudi spreminjamo. S tipko Z izpišemo
drugo stran seznama, s tipko O pa se vrnemo na prvo stran. S tipkama za
pomik Ï in Õ se pomaknemo do želene številke, pritisnemo tipko L,
popravimo številko in potrdimo s tipko L.

EDIT CN - 2: Vnos številke za izposojo pri serijskih publikacijah

Izhod omogočata tipki Jz.
Če vpišemo inventarno številko, ki je ni v bazi podatkov, se izpiše sporočilo
Zapis ne obstaja.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.

EDIT CN - 2

© IZUM, september 2004

COBISS2/Katalogizacija

EDIT CODES

EDIT CODES
S pomočjo ukaza EDIT CODES ažuriramo lokalne šifrante.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
EDIT CODES

Ukaz

Po potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti. Ko šifrante
dopolnimo ali popravimo, jih shranimo z ukazom EXIT. S pritiskom na ukazni
tipki YI se levo spodaj izpiše beseda Command:, za katero vpišemo ukaz
EXIT in potrdimo s tipko K. Pri shranjevanju program preveri pravilnost
vnosa in javi morebitne napake (vrstico in vrsto napake).
Popravki šifrantov se upoštevajo šele, ko se prvič po popravljanju zopet
prijavimo v sistem vzajemne katalogizacije.
Če šifrante samo pogledamo in nič ne dopolnjujemo ali popravljamo,
zapustimo datoteko z ukazom QUIT.
Oblika vnosa v lokalni šifrant je sledeča:
•

kodo napišemo med dvema poševnima črtama (/)

•

če koda vsebuje znak poševno črto (/), napišemo ta znak kot dve
poševni črti

•

pomen kode napišemo v dvojnih narekovajih

•

diakritični znaki: v kotnih narekovajih napišemo najprej diakritični
znak in nato osnovno črko

Primeri vnosa:
CODE 0
/cz/ "Cankarjeva zalo<vz>ba"
/mkl/ "Mladinska knjiga Ljubljana"
/sv/ "Springer-Verlag"

...
CODE 84
/D/ "Domoznanski oddelek"
/<vS>/ "<vS>tudijski oddelek"

...

© IZUM, julij 2007

EDIT CODES - 1

EDIT CODES

COBISS2/Katalogizacija

CODE 85
/0/ "Splo<vs>no"
/002/ "Dokumentacija (zbiranje. sortiranje. metodi<vc>no urejanje)"
...
/017//019/ "Katalogi"
...
/808.63/ "Sloven<vs><vz>ina"

...

EDIT CODES - 1: Datoteka z lokalnimi šifranti
Lokalni šifranti omogočajo nadzorovan vnos podatkov v nekatera podpolja.
Kode lahko vsaka ustanova poljubno določi. Globalni šifranti (npr. šifrant
držav, jezikov itd.) se vzdržujejo samo na enem mestu in so enotni za vse
ustanove v sistemu COBISS.
Lokalni šifranti se najpogosteje uporabljajo v sledečih primerih:

EDIT CODES - 2

št. šifranta

vsebina šifranta (kode in pomeni kod)

podpolje

CODE 0
CODE 81
CODE 82
CODE 84
CODE 85
CODE 86
CODE 87

Vsebina za poljubno podpolje
Format v signaturi
Vrsta obdelave
Oznaka podlokacije v signaturi
UDK statistika
Interna oznaka v signaturi
UDK skupina (bibliografije, novosti)

996/997d\f
996/9975
996/997d\l
675s
996/997d\i
675b
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CODE 89
CODE 91
CODE 92

UDK prosti pristop v signaturi
Dobavitelj
Financer

996/997d\u
996/9972
996/9974

Kode iz lokalnih šifrantov (razen CODE 0) vnašamo v zapis enako kot kode iz
globalnih šifrantov. Kodo vpišemo v ustrezno podpolje ter potrdimo s tipko
L. Pred tem lahko s tipko X pregledamo šifrant.
Posebna vrsta lokalnega šifranta je CODE 0, ki vsebuje kode in pomene kod za
poljubna podpolja (npr. 210c – Ime založnika, distributerja itd., 996/9972 –
Dobavitelj ...). Na ta način zagotovimo enoličen vnos nazivov. Pri tem šifrantu
se v podpolje ne prenese koda, temveč pomen kode. S pritiskom na tipko T
(Local code) se nad oknom direktorija izpiše znak "=>", kjer vnesemo kodo iz
šifranta CODE 0, v podpolje pa se vpiše pomen te kode.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
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EDIT DEF
Z ukazom EDIT DEF določimo privzete vrednosti podpolj (default).
Ukaz lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. V ukazno vrstico
napišemo
EDIT DEF

Ukaz

Po potrditvi se odpre nova zaslonska slika in tu vpisujemo privzete vrednosti za
poljubna podpolja. V vsako vrstico vpišemo oznako polja in podpolja ter
privzeto vrednost. Izhod omogočata tipki Y I.
Ukaz je primerno uporabiti pred kreiranjem več zapisov, ki imajo nekaj enakih
podatkov. Privzeta vrednost je določena, dokler s ponovno uporabo ukaza
EDIT DEF ne zbrišemo ustrezne vrstice iz datoteke privzetih vrednosti.
Primer:
Kreirati želimo zapise za več knjig, ki so izšle pri isti založbi. Vsi zapisi bodo
imeli enaka naslednja podatka: kraj izida, založnik. Torej določimo privzeti
vrednosti podpoljema 210a in 210c.

EDIT DEF - 1: Določanje privzetih vrednosti podpolj

© IZUM, september 2004

EDIT DEF - 1

EDIT DEF

COBISS2/Katalogizacija
Ko pri kreiranju zapisa (vnašanju podatkov) pridemo do podpolja, ki smo mu
predhodno določili privzeto vrednost, se le-ta takoj izpiše. Vnos privzete
vrednosti potrdimo s tipko L. Po želji lahko privzeto vrednost tudi
zbrišemo.
Ukaz lahko uporabimo tudi pri dopolnjevanju obstoječega zapisa, vendar le pri
praznih ali dodanih podpoljih. Ko pri vnosu podatkov pridemo do podpolja, ki
smo mu predhodno določili privzeto vrednost (kazalec je v oknu za vnos
vsebine podpolja), pritisnemo tipki Jd in potrdimo vnos privzete vrednosti s
tipko L.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, z ukazom
EDIT DEF ne morejo vnašati privzetih vrednosti v polja 996, 997 in 998.
Podobno velja za polja, pri katerih je vključena normativna kontrola.

EDIT DEF - 2
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EDIT FORMAT
Z ukazom EDIT FORMAT definiramo svoje izpisne kode in uporabniško
definirane formate.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu, in sicer v zaslonskem in
vrstičnem načinu dela. V ukazno vrstico vpišemo ukaz

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT FORMAT
Po potrditvi pridemo v urejevalnik teksta, kjer lahko vnesemo več ukazov
FORMAT in DISPCODE. Vsak ukaz moramo vpisati v svojo vrstico, med
vrsticami ne sme biti presledkov.

EDIT FORMAT-1: Definiranje lastnih izpisnih kod in formatov
Ko zaključimo, pritisnemo tipki Y I. Izpiše se beseda Command, za
katero vpišemo EXIT in potrdimo s tipko K. Ukazi, ki smo jih definirali v
urejevalniku teksta, se izvedejo. Ti ukazi se avtomatsko izvedejo vsakič, ko se
priključimo v sistem vzajemne katalogizacije.
Če želimo urejevalnik zapustiti brez shranjevanja besedila, vpišemo za besedo
Command ukaz QUIT in potrdimo s tipko K.
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EDIT LIST

EDIT LIST
S pomočjo ukaza EDIT LIST lahko izpisani listek popravimo, če smo že
izpisali listke z enim izmed ukazov LIST/E, PRINT/E ali SYSPRINT/E. V
urejevalniku besedila (editor) so definirane tudi nekatere tipke na pomožnem
delu tipkovnice, ki olajšajo delo.

Urejevalnik besedila
Po zaslonu se pomikamo s tipkami za pomik Ï, Õ, Ó in Ñ. S tipko Z ali
N se pomaknemo na naslednji listek, s tipko O ali B na prejšnjega. Če
pritisnemo tipki Y R ali tipko B , vpišemo številko listka ter potrdimo s
tipko L, nas program postavi na željeni listek.
S tipko D brišemo tekočo vrstico. Brisano vrstico vrnemo s tipkama Y
D. Vrsta, v katero vrstico vračamo, mora biti prazna, sicer nas računalnik
opozori z zvončkom. V tem primeru si pomagamo s tipkama Y Q, ki
odpreta prazno vrstico. Če zadnja vrstica v listku ni prazna, ne moremo odpreti
prazne vrstice (pomagamo si tako, da nekje na listku zbrišemo eno vrstico).
Izhod iz urejevalnika besedila omogočata tipki Y I ali tipki V I. Če
uporabimo tipki V I, moramo napisati seznam listkov, ki jih želimo
izpisati (npr.: 2,5,7,110,120), in nato potrdimo s tipko L. Če uporabimo
tipki Y I, se bodo izpisali vsi listki.

EDIT LIST - 1: Popravljanje listka v urejevalniku besedila
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EDIT STATUS
Ukaz je namenjen spreminjanju podatkov o stanju zaloge v poljih 996/997, in
sicer statusa v podpolju q, datuma statusa v podpolju t in inventarne opombe v
podpolju r.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
EDIT STATUS

Ukaz

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika z izpisano predpono IN/CN=.
Za predpono vpišemo inventarno številko (IN) ali številko za izposojo (CN) in
potrdimo s tipko L. Izpiše se naslov, signatura, status, datum statusa in
inventarna opomba. Hkrati se izpiše predpona ST=, za katero vpišemo nov
status (po šifrantu; gl. priročnik COMARC/H, podpolje 996/997q – Status) in
potrdimo s tipko L. S tem se v zapisu prekrije stari status. Nato se izpiše
predpona DS=, kjer vpišemo datum statusa v obliki LLLLMMDD. Tekoči
datum vnesemo s pritiskom na tipko L. Nazadnje se izpiše predpona IR=,
za katero vpišemo inventarno opombo in ponovno potrdimo s tipko L.
Izhod omogočata tipki Jz.

EDIT STATUS - 1: Spreminjanje statusa, datuma statusa in inventarne
opombe
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Če želimo status brisati, samo pritisnemo tipko L in pritrdilno odgovorimo
na vprašanje Ali želite brisati status (D/N/V)?. Možnost V
omogoča, da se vprašanje pri brisanju statusa ne pojavlja, dokler uporabljamo
ta ukaz.
Pri monografskih publikacijah se po vnosu podatkov ažurirajo tudi zbirni
podatki o stanju zaloge (število izvodov – podpolje 998c), ki so vidni v
COBISS/OPAC-u. Če polja 998 prej ni bilo, se sedaj avtomatsko tvori.
Pri serijskih publikacijah velja sprememba statusa za celoten letnik in ne za
posamezni zvezek, zato se v tem primeru izpiše opozorilo Spremenjen
status bo veljal za celoten letnik izbrane
publikacije.
Če vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo, ki je ni v bazi
podatkov, se izpiše sporočilo Zapis ne obstaja. Če vpišemo napačno
kodo statusa, se izpiše sporočilo Kode ni v šifrantu.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.

EDIT STATUS - 2
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Z ukazom EDIT TYPE <nnn> (nnn je številka maske vnosa: 001, 004, 005,
006 ali 007) lahko spremenimo stopnjo obveznosti nekaterim podpoljem v
izbrani maski. S parametroma LEN in CODE podpoljem ali elementom
podpolj določimo največjo dolžino vnosa in številko lokalnega šifranta. S
parametrom CONVERT WITH CODE podpolju določimo številko šifranta,
preko katerega se bo prevedla vsebina podpolja. S parametrom IND
posameznim poljem določimo indikator, s parametrom CNTSBF pa določimo,
kolikokrat se ponovi posamezno podpolje.
Spremembe veljajo za celotno knjižnico.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
Ukaz

EDIT TYPE <nnn>

Po potrditvi ukaza se odpre urejevalnik besedila.
1. Spreminjanje stopnje obveznosti
Vnesemo številko polja in oznako podpolja, presledek in stopnjo
obveznosti. Naštejemo lahko več podpolj, vsako mora biti vpisano v novo
vrstico. Polja/podpolja morajo biti navedena po naraščajočem vrstnem
redu.
Stopnja obveznosti je podana v številkah od 0 do 7. Stopnja 0 pomeni, da
se podpolje nahaja samo v vzorčnem direktoriju (najnižja stopnja
obveznosti). Stopnji 1 in 2 pa pomenita, da je podpolje obvezno (najvišji
stopnji obveznosti). Katera podpolja bodo vključena v masko, je odvisno
od trenutno izbrane stopnje obveznosti, ki je izpisana v statusni vrstici (gl.
str. 2.3 - 9, Sprememba stopnje obveznosti ter ukaz SET UP, parameter
Start level). Če je prva številka npr. 4, pomeni, da so v maski vnosa
vključena vsa podpolja s stopnjo obveznosti od 1 do 4 (ne pa podpolja s
stopnjo 5, 6 in 7).
Obveznim podpoljem (stopnja 1 ali 2) ne moremo spreminjati stopnje
obveznosti.
Najpogosteje spremenimo stopnjo obveznosti pri podpoljih, ki jih želimo
vključiti ali izključiti iz maske vnosa (npr. pri določenem podpolju
spremenimo stopnjo z 0 na 1 do 7 in ga tako vključimo v masko, pri
drugem podpolju pa stopnjo od 3 do 7 spremenimo na 0 in tako izločimo
podpolje iz maske vnosa).
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2. Določanje največje dolžine vnosa
S parametrom LEN lahko podpoljem in elementom podpolj določimo
največjo dolžino vnosa (do 79 znakov), če ta ni bila omejena že prej.
Parameter LEN vnesemo za oznako polja in podpolja (npr. 675b LEN 10).
Kadar določamo največjo dolžino vnosa elementom podpolj, je sintaksa
sledeča:
99\<oznaka elementa> LEN <številka>
Primer:
99\a LEN 10

3. Določanje številke lokalnega šifranta
S parametrom CODE lahko podpoljem in elementom podpolj določimo
številko lokalnega šifranta, ki smo ga vnesli z ukazom EDIT CODES (gl.
ukaz EDIT CODES). Pred tem moramo podpolju določiti največjo dolžino
vnosa (do 79 znakov).
Parameter CODE vnesemo za oznako polja in podpolja (npr. 675b CODE
87).
Kadar določamo številko lokalnega šifranta elementom podpolj, je sintaksa
sledeča:
99\<oznaka elementa> CODE <številka>
Primer:
99\l CODE 84
Če namesto parametra CODE uporabimo OPTIONALCODE, lahko v
določeno podpolje poleg vsebine šifranta vnašamo tudi poljubno vsebino.
To je npr. uporabno pri šifrantu predmetnih oznak.
Primer:
610a OPTIONALCODE 93

4. Dodajanje polja s prevedeno vsebino
Parameter CONVERT WITH CODE omogoča, da v direktoriju zapisa s
tipko E avtomatsko dodamo polje s prevedeno vsebino. S parametrom
določimo šifrant, preko katerega naj se prevede vsebina podpolja. Za
oznako polja in podpolja vnesemo parameter CONVERT WITH CODE in
številko šifranta.
EDIT TYPE - 2
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Primer:
V zapise želimo vnašati tematske predmetne oznake v slovenščini in
angleščini hkrati. Šifrant 93 vsebuje predmetne oznake v slovenščini
(kode) in v angleščini (pomen kod).
Najprej podpolju 606a določimo največjo dolžino vnosa in številko
šifranta (s parametrom CODE ali OPTIONALCODE). Nato določimo še
avtomatsko prevajanje preko tega šifranta.
606a LEN 79
606a CODE 93
606a CONVERT WITH CODE 93
V direktoriju zapisa v podpolje 606a najprej vnesemo kodo iz šifranta 93
(predmetna oznaka v slovenščini). Po potrditvi vnosa (ko je kazalec na
polju 606a) pritisnemo tipko E in v zapis se doda novo polje 606a s
prevedeno vsebino (predmetna oznaka v angleščini).
Z določilom ADD (izbirno) pa lahko določimo, katero podpolje in vsebina
naj se doda na konec dodanega polja.
Primer:
606a CONVERT WITH CODE 93; ADD $2=MESH
606x CONVERT WITH CODE 93; ADD $2=MESH

5. Določanje indikatorjev
Poljem, ki imajo določene indikatorje (enega ali dva), lahko s parametrom
IND spremenimo privzete vrednosti indikatorjev v skladu z našimi
potrebami.
Parameter IND vnesemo za oznako polja in podpolja, temu pa sledita
vrednosti za indikatorja. Vedno namreč navedemo dve vrednosti, četudi
ima polje določen samo en indikator. V takem primeru namesto ene
vrednosti vpišemo znak x.
Sintaksa je torej sledeča:
<oznaka podpolja> IND <indikator 1> <indikator 2>
Primer:
996d IND x1
V polju 996 prvi indikator ne obstaja (x), drugemu pa smo določili
privzeto vrednost 1.
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6. Določanje števila podpolj
Če je podpolje v okviru posameznega polja ponovljivo, lahko s
parametrom CNTSBF določimo, kolikokrat naj se to podpolje ponovi.
Parameter CNTSBF vnesemo za oznako polja in podpolja. Pri določanju
števila ponovitev podpolja je sintaksa sledeča:
<oznaka podpolja> CNTSBF <število ponovitev>
Primer:
610a CNTSBF 4

Opozorilo:
Polja (s podpolji) moramo v urejevalniku besedila navajati v naraščajočem
vrstnem redu (od 001 do 998), sicer se "izgubijo" vsa polja, ki sledijo tistemu z
najvišjo številko. Elemente podpolj pa lahko navedemo tudi pred polji.
Eno datoteko lahko istočasno popravlja (bere, ureja) le en uporabnik. Drugi
do nje nimajo dostopa.
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati za polja 996, 997 in 998.

EDIT TYPE - 4
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EXIT
Ko se nahajamo v iskalnem načinu, z ukazom EXIT zapustimo program.
V ukazno vrstico ali za puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: EXIT
Po potrditvi takoj zapustimo program. Namesto ukaza EXIT lahko uporabimo
ukaz LOGOFF ali ukazno tipko F.
Ko se nahajamo v direktoriju, z ukazom EXIT shranimo zapis, program pa nas
vrne v okno za iskanje. Namesto ukaza EXIT lahko uporabimo ukaz SAVE ali
ukazni tipki Y I.
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EXPAND
Kratici

E (za ukaz EXPAND)
EH (za ukaz EXPAND/HOST)
Z ukazom EXPAND pregledamo pojme v iskalnih indeksih v lokalni bazi
podatkov. Pojme je priporočljivo pregledati pred iskanjem zapisov, da
preverimo, če se določeni iskalni pojmi nahajajo v bazi podatkov.
Ukaz EXPAND lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. Za pregled
pojmov v osnovnem indeksu vpišemo za ukazom iskalni pojem, za pregled
pojmov v dodatnih indeksih pa vpišemo iskalno predpono, enačaj in iskalni
pojem. Ukaz vpišemo v ukazno vrstico ali za puščico v vrstici nad statusno
vrstico. V iskalnem načinu lahko namesto ukaza uporabimo tipko I.

Ukazna vrstica

Ukaz: EXPAND <iskalni pojem v osnovnem indeksu>
EXPAND <iskalna predpona=iskalni pojem v dodatnem indeksu>

Ukazna tipka

I
Po potrditvi ukaza se izpiše po abecedi urejen seznam pojmov, in sicer od
navedenega iskalnega pojma naprej. Številka pred vsakim pojmom pove,
kolikokrat se pojem pojavlja v lokalni bazi podatkov.

EXPAND-1: Pregled pojmov v osnovnem indeksu
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Vsako naslednjo stran seznama dobimo s pritiskom na tipko Z ali N, vsako
predhodno stran pa s tipko O ali B. Izpis seznama prekinemo s tipko
Jz ali F.
Tipko lahko uporabljamo le v iskalnem načinu. Če za katerokoli iskalno
predpono v oknu za iskanje pritisnemo tipko I, se izpiše celoten seznam
pojmov za to polje. Če za iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (lahko
skrajšan) in pritisnemo tipko I, se izpiše seznam pojmov od vpisanega
iskalnega pojma naprej. Po seznamu se pomikamo s tipkama Ï in Õ. Če
najdemo željeni pojem, ga s tipko L prenesemo k ustrezni iskalni predponi.
Če ne izberemo nobenega pojma, s tipko Jz ali F prekinemo izpis
seznama in se vrnemo v okno za iskanje.
Iskalni pojem lahko krajšamo. Npr. z ukazom EXPAND AU=Bre izpišemo
seznam vseh avtorjev, katerih priimek se začenja z nizom znakov 'Bre".
Če vpišemo kot iskalno predpono oznako kodiranega polja, se poleg kod izpiše
v oklepaju tudi pomen kodirane vsebine. Na sliki je prikazan primer pregleda
pojmov v dodatnem indeksu (iskalna predpona CC=- kode za vrsto vsebine).

EXPAND-2: Pregled pojmov v dodatnem indeksu

EXPAND - 2
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Z ukazom EXPAND/HOST pregledamo pojme v vzajemni bazi podatkov.
Postopek vpisa ukaza in uporabe tipk je enak kot pri ukazu EXPAND.

Ukazna vrstica

Ukaz: EXPAND/HOST <iskalni pojem v osnovnem indeksu>
EXPAND/HOST <iskalna predpona=iskalni pojem v dodatnem
indeksu >

Ukazni tipki
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EXPORT
Z ukazom EXPORT pošiljamo uporabnikom po elektronski pošti zapise v
poljubnem formatu.
V bazi podatkov poiščemo zapise in nato v vrstico za vnos ukazov po iskanju
ali v ukazno vrstico napišemo
Ukaz

EXPORT <območje>,<ime formata> <poštni naslov> (nabor
znakov)
EXPORT/ATT <območje>,<ime formata> <poštni naslov> (nabor
znakov)
EXPORT/ATT=<ime priponke> <območje>,<ime formata> <poštni
naslov> (nabor znakov)
EXPORT/NOATT <območje>,<ime formata> <poštni naslov>
(nabor znakov)
EXPORT <ime formata>,<območje> <poštni naslov> (nabor
znakov)
EXPORT <območje> <poštni naslov> (nabor znakov)
Tako pošljemo naslovniku zapise v poljubnem formatu. Če imena formata ne
navedemo, pošljemo zapise v privzetem oz. trenutno izbranem formatu.
Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z
vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa
interval (od–do).
Zapise lahko pošljemo v naslednjih naborih znakov:
•
•
•
•
•

Unicode (UTF-8) (kot nabor znakov navedemo črko "u")
Windows (kot nabor znakov navedemo črko "w")
ISO Latin 2 (kot nabor znakov navedemo črko "i")
SLO 7 bit (kot nabor znakov navedemo številko "7")
brez šumnikov (kot nabor znakov navedemo črko "s")

Izbrani nabor znakov ostane privzet, dokler se ne odjavimo. Ob prijavi je
privzeta vrednost nabor znakov Unicode.
Zaradi optimalnega prikaza znakov, ki se uporabljajo v okolju
COBISS2/Katalogizacija, se zapisi prenesejo v priponki.
Če ukazu ne dodamo določila ali določilu /ATT ne pripišemo imena priponke,
se naslovniku pošljejo zapisi v priponki z imenom, ki se ujema z uporabniškim
imenom pošiljatelja.
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Primera:
EXPORT 1-10,bib jan.novak@izum.si i
EXPORT/ATT 1-10,bib jan.novak@izum.si i
Katalogizator z uporabniškim imenom jan bo zapise v formatu BIB v naboru
znakov ISO Latin 2 poslal v priponki z imenom jan.txt.
Če ukazu dodamo določilo /ATT= z imenom priponke, se naslovniku pošljejo
zapisi v priponki z imenom, ki smo ga določili. V imenu priponke lahko
uporabimo črke angleške abecede, številke ter znake "_", "-", "$" in "&". Če v
ime priponke vnesemo presledek oz. drug nedovoljeni znak, se po potrditvi
ukaza v vrstici sporočil izpiše ustrezno opozorilo.
Primer:
EXPORT/ATT=mladinska_knjiga 1-10,full jan.novak@izum.si u
Zapisi v formatu FULL bodo v naboru znakov Unicode poslani v priponki z
imenom mladinska_knjiga.txt.
Če ukazu dodamo določilo /NOATT, se naslovniku pošljejo zapisi v obliki
besedila v glavnem oknu elektronskega sporočila (brez priponke).
Primer:
EXPORT/NOATT 1-10,fc jan.novak@izum.si 7
Zapisi v formatu FC bodo v naboru znakov SLO 7 bit poslani v glavnem oknu
elektronskega sporočila.

EXPORT - 1: Pošiljanje zapisov po elektronski pošti
EXPORT - 2
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EXPORT
Nasvet:
Knjižnicam, ki prenašajo zapise v cirilici, priporočamo nabor znakov Unicode
in uporabo priponke.
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EXPORT/FILE
Z ukazom EXPORT/FILE po elektronski pošti pošiljamo datoteke iz sistema
vzajemne katalogizacije drugim uporabnikom.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico
vpišemo ukaz EXPORT/FILE, ime datoteke, ki jo želimo poslati, in naslovnika
(node::username):
Ukazna vrstica

Ukaz: EXPORT/FILE <ime datoteke> <ime rač.::uporabniška šifra>
(/subj="ime datoteke")
Tip datoteke je lahko samo .LST, vendar tipa datoteke ni potrebno navajati.
Diakritični znaki se odrežejo, ostanejo le šumniki. Oglati oklepaj in zaklepaj se
pretvorita v znak večje in manjše.
Primer ukaza:
EXPORT/FILE desc nuk::bahor/subj="Deskriptorji"

© IZUM, julij 1993
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Z ukazom EXPORT/FIND pošiljamo uporabnikom po elektronski pošti zapise
v poljubnem formatu. Sintaksa ukaza je podobna sintaksi ukaza
DISPLAY/FIND, le da tu navedemo še naslovnika.
V bazi podatkov poiščemo zapise (ukaza SELECT in FIND) in nato za puščico
v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz
EXPORT/FIND, območje zapisov, dobljenih po iskanju z ukazom SELECT,
ime formata, seznam podpolj 99X, ki naj se izpišejo, in naslovnika
(node::username). Če imena formata ne navedemo, pošljemo zapise v tekočem
formatu. Če podpolj ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana
podpolja (glej str. DISPLAY/FIND-2).
Ukazna vrstica

Ukaz: EXPORT/FIND <območje>,<ime formata> [seznam podpolj 99X]
<ime rač.::uporabniška šifra>
Ukaz: EXPORT/FIND/998 <območje>,<ime formata>[seznam podpolj
998] <ime rač.::uporabniška šifra>
Primer:
ukaz:
ukaz:
ukaz:

© IZUM, avgust 1994

SELECT RS=o
FIND k=1990
EXPORT/FIND 1-100,BIB [fjklmr] VODOPIVEC

EXPORT /FIND - 1
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Z ukazom FIND določimo kriterije izbora polj 996 oz. 997, ki bodo upoštevani
pri ukazih COUNT in SUM, ali polj 998, če ukazoma COUNT in SUM dodamo
določilo /998.
Ukaz FIND lahko uporabimo samo po končanem iskanju zapisov (ukaz
SELECT) v lokalni bazi podatkov. Na voljo so tri možnosti določevanja:


po podpoljih



po elementih podpolj



po intervalu

1. Določevanje po podpoljih
Za puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz
FIND, ime podpolja, enačaj in iskalni pojem. Več podpolj povežemo z
operatorjem '&' (in).

Ukazna vrstica

Ukaz: FIND <oznaka podpolja>=<iskalni niz znakov> (& <oznaka
podpolja>=<iskalni niz znakov> ...)

FIND-1: Vpis ukaza
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FIND-2: Izpis po potrditvi ukaza
Z ukazom SELECT smo v lokalni bazi našli 34 zapisov serijskih publikacij
s področja računalništva. Z ukazom FIND določimo kriterije izbora polj
997 v najdenih zapisih. Izbirni kriterij je: način nabave je nakup (podpolje
997≠v=a).
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše izbirni kriterij, ki bo
upoštevan pri ukazih COUNT in SUM.
Vpišemo lahko le imena podpolj v poljih 996, 997 oz. 998 (polja s podatki
o stanju zaloge). Iskalne pojme lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na
koncu z znakom '%' ali '*':
% - nadomesti en znak (znakov '%' je v nizu lahko več)
* - nadomesti poljuben niz znakov

Primera:
ukaz:

FIND k=198% & v=a

Izbirni kriterij je: letnica izida med 1980 in 1989, način nabave je nakup.

FIND - 2
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ukaz:

FIND 2=*knjiga* & 4=*kult*

Izbirni kriterij je: ime dobavitelja vsebuje besedo 'knjiga' in ime financerja
niz znakov 'kult'.
2. Določevanje po elementih podpolj
Če iščemo po elementih podpolj, vnesemo k ukazu FIND obrnjeno
poševno črto, oznako elementa, enačaj in iskalni niz znakov:

Ukazna vrstica

Ukaz: FIND \ <element podpolja>=<iskalni niz znakov>

Primer:
ukaz:

FIND \i=SK

Izbirni kriterij je: v elementu \i (interna oznaka) podpolja 99X≠d
(signatura) je oznaka SK.
3. Določevanje po intervalu
Če želimo izbrati polja ali podpolja, katerih vsebina ustreza vsebini,
navedeni v določenem intervalu, vnesemo za oznako podpolja oz. za
poševno črto in elementom podpolja znak ~ (tilda) ter začetno vrednost,
vezaj in končno vrednost:

Ukazna vrstica

Ukaz: FIND <oznaka podpolja> ~ <začetna vrednost>-<končna
vrednost>
ali

FIND \ <element podpolja> ~ <začetna vrednost>-<končna
vrednost>

Primera:
ukaz:

FIND o ~19941013-19941114 & v=a

Izbirni kriterij je datum inventarizacije med 13. 10. 1994 in 14. 11. 1994
ter način nabave nakup.
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ukaz:

FIND \n ~12670-13140> & v=a

Izbirni kriterij je tekoča številka v signaturi med 12670 in 13410 ter način
nabave nakup.
Rezultat iskanja z ukazom SELECT ali z iskalnimi predponami je število
bibliografskih zapisov (naslovov). Z ukazom FIND pa naredimo nadaljnji izbor
polj 996, 997 oz. 998 v najdenih zapisih. Število teh polj (število fizičnih enot)
nato preštejemo z ukazom COUNT.
Po ukazu FIND uporabljamo še naslednje ukaze: DISPLAY/FIND, COUNT,
COUNT/998, COUNT/SELECT, COUNT/SELECT/998, SUM in SUM/998.

FIND - 4
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Kratica

FORM
S pomočjo ukaza FORMAT izberemo ali pa definiramo format izpisa.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. Ukaz vpišemo v vrstico za
vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico.
1. Izbira formata
Ko se prijavimo v sistem, je privzeti format FORMAT BIB. Zapisi se
izpisujejo v tem formatu, dokler ne izberemo drugega formata.
Katerega koli od že definiranih formatov izberemo z ukazom

Ukaz

FORMAT <ime formata>
Format izpisovanja zapisov z vsemi polji in podpolji izberemo z ukazom

Ukaz

FORMAT FULL
Format izpisovanja bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov
z vsemi polji in podpolji izberemo z ukazom

Ukaz

FORMAT FC
Izpisni format listkov izberemo tako, da vpišemo

Ukaz

FORMAT L<št. listka>
Seznam vseh že definiranih formatov dobimo z ukazom

Ukaz
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2. Definiranje formata (uporabniško definiran format)
Po želji lahko definiramo nov format, torej poljubno določimo vsebino in
obliko izpisa. Vpišemo ukaz FORMAT, poljubno ime formata in določeno
definicijo.

Ukaz

FORMAT <ime formata> <definicija formata>
Definicija sestoji iz polj (dvočrkovne oznake), ki naj jih vsebuje novi format
izpisa (seznam vseh polj dobimo z ukazom ?FIELDS). Oznake posameznih
polj ločimo med seboj z vejico brez presledka.
Če za oznako polja vstavimo navpično črto, se naslednje polje izpiše v novi
vrsti.
Primer:
FORMAT A TI|,AU|,PY,LA
Avtor in leto izida se izpišeta vsak v novi vrsti.
Če za oznako polja napišemo besedilo v narekovajih, se namesto dvočrkovne
oznake polja izpiše besedilo.
Primer:
FORMAT B TI" Naslov: ",AU" Avtor: ",PY
Ker je vejica ločilo med dvočrkovnimi oznakami polj, je ne moremo vključiti v
besedilo med narekovaji. Če želimo, da bo v izpisu vsebina dveh podpolj
ločena z vejico (npr. založba in leto izida), moramo z ukazom DISPCODE (gl.
ukaz DISPCODE) določiti novo izpisno kodo.
Primer:
DISPCODE P1 210cd", "
Če za oznako polja napišemo dvomestno številko, se izpiše največ toliko
znakov vsebine tega polja.
Primer:
FORMAT C TI,AU,PU10
Vse naštete oblike uporabniško definiranega formata lahko med seboj poljubno
kombiniramo.

FORMAT - 2
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Primer:
FORMAT D TI25" Naslov: "|,AU20|,PY,LA
Če pri definiranju formata za izpisno kodo SN ali HI dodamo oznako @, se za
vsebino podpolja v oklepaju izpiše tudi naslov iz nadrejenega zapisa.
Primer:
FORMAT E TI,AU,SN@,MD

Izpisna koda $C
Pri definiranju formata lahko vključimo tudi izpisno kodo $C. V tem primeru
se izpiše število polj 996 oz. 997, ki se nahajajo v posameznem zapisu. Če pred
izpisom uporabimo ukaz FIND, se izpiše število polj 996 oz. 997, ki ustrezajo
podanemu pogoju.
Primer:
SELECT fizika
FORMAT F TI" Naslov: ",AU" Avtor: ",$C" Št. izv.: "
FIND f=*
DISPLAY 1-5,F

FORMAT - 1: Primeri uporabniško definiranih formatov
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Izpisna koda $S
Pri definiranju formata lahko vključimo tudi izpisno kodo $S. V tem primeru
se izpišejo statusi zapisa:
LOCK1,
LOCK2

- zapis je zaklenjen (status imajo le zapisi v vzajemni bazi
podatkov)

DELETE

- zapis je treba brisati

NEWID

- številka zapisa, ki ga moramo prevzeti (kopirati)

FATH

- zapis je na najvišjem nivoju (oče)

SON

- zapis je na drugem nivoju (sin)

LOCAL

- lokalni zapis (status imajo le zapisi v lokalni bazi
podatkov)

OrigCR=

- kratica knjižnice, ki je kreirala originalni zapis
Status nastopa pri zapisih, ki so bili v postopku reševanja
duplikatov preimenovani (z ukazom RENAME-TO) in
nato zaklenjeni (z ukazom LOCK1). V tem primeru je
zapis, ki je bil sicer duplikat, vendar popolnejši od
originalnega zapisa, prekril vsebino originalnega zapisa v
vzajemni bazi podatkov, prevzel njegovo identifikacijsko
številko (ID) in ohranil le informacijo o originalnem
kreatorju (OrigCR=).

Izpisna koda $S je že vključena v formate BIB, OCSL, COPY in COBISS.
Vsak uporabniško definiran format velja, dokler se ne odjavimo iz sistema. Če
želimo, da se format shrani, uporabimo ukaz EDIT FORMAT.

FORMAT - 2: Izpis zapisov z različnimi statusi

FORMAT - 4
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Z ukazom definiramo glavo, ki se izpiše na vsako novo stran pri izpisu na
lokalni ali sistemski tiskalnik.
Ukazna vrstica

Ukaz: HEAD <"besedilo">
Tako definirano glavo lahko potem vključimo pri izpisih tako, da ukazom PRT,
SYSPRT, PRT/FIND, SYSPRT/FIND ter PRT/FIND/998 in SYSPRT/FIND/998
dodamo določilo /HEAD.
Primer:
ukaz:

© IZUM, oktober 1993

HEAD "Tekoče naročene serijske publikacije"
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Ukaz HIER uporabimo, če želimo ugotoviti, ali je izbran zapis v kakršnemkoli
hierarhičnem odnosu z drugimi zapisi.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu, in sicer le v vrstičnem načinu
dela (line mode). V ukazno vrstico vpišemo ukaz in številko zapisa. V
zaslonskem načinu dela (screen mode) pa vpišemo za puščico v vrstici nad
statusno vrstico številko zadetka in pritisnemo ukazno tipko E.

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: HIER <št. zadetka>
E
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na ukazno tipko se izpišejo vsi zapisi, ki so v
hierarhičnem odnosu z izbranim zapisom. Izbrani zapis se izpiše poudarjeno. V
prvi vrstici se vselej izpiše zapis, ki je na najvišjem nivoju. Nato se izpišejo
podrejeni zapisi.

HIER-1: Izpis zapisov po ukazu HIER
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HIER-2: Izpis zapisov po ukazu HIER
Če zapis ni v hierarhičnem odnosu z drugimi zapisi, se izpiše sporočilo
Hierarhičnega odnosa ni.

HIER - 2
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HOLDOFF
Z ukazom HOLDOFF izklopimo avtomatsko izpisovanje vsebine polj s podatki
o stanju zaloge (996, 997, 998).
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo
HOLDOFF

Ukaz

Ukaz HOLDON uporabljamo predvsem, kadar ažuriramo podatke o stanju
zaloge. Ker je pomikanje po direktoriju zapisa zaradi izpisovanja vsebine malo
počasnejše, lahko po ažuriranju izklopimo izpisovanje z ukazom HOLDOFF.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
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HOLDON
Z ukazom HOLDON vklopimo avtomatsko izpisovanje vsebine polj s podatki o
stanju zaloge (996, 997, 998).
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo
HOLDON

Ukaz

Ukaz uporabimo, ko ažuriramo podatke o stanju zaloge in imamo veliko polj
996, 997 ali 998. Ko se v direktoriju zapisa pomaknemo na katero koli izmed
teh polj, se avtomatsko izpiše vsebina polja. To nam je v pomoč pri iskanju
polja, ki ga želimo ažurirati.

HOLDON - 1: Izpis vsebine polja 997

Avtomatsko izpisovanje vsebine polj s podatki o stanju zaloge izklopimo z
ukazom HOLDOFF.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
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HOST
Z ukazom HOST preidemo na iskanje v vzajemni bazi podatkov.
Po iskanju v lokalni bazi podatkov preidemo na iskanje v vzajemni bazi tako,
da za puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo ukaz HOST ali pa
pritisnemo ukazni tipki V Q.
Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: HOST
VQ

HOST-1: Prehod na iskanje v vzajemni bazi podatkov
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipki se izvrši iskanje v vzajemni bazi
podatkov in v spodnji vrstici se namesto Local izpiše Host ter število
zadetkov v vzajemni bazi.
Če je v vzajemni bazi podatkov več kot 1000 zadetkov, se izpiše samo število
zadetkov, ne moremo pa zapisov izpisati. Program nas postavi nazaj v lokalno
bazo podatkov.
Če vzajemna baza podatkov ni dostopna, se izpiše sporočilo Napaka pri
komunikaciji z vzajemno bazo podatkov.
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LINE
Z ukazom LINE preidemo z zaslonskega načina dela (screen mode) na vrstični
način dela (line mode).
Ukaz lahko uporabljamo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: LINE
Po potrditvi preidemo na vrstični način dela, ki je primeren predvsem za
iskanje zapisov.
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LINK/AUTHORS

LINK/AUTHORS
LA

Kratica

Z ukazom LINK/AUTHORS lahko z ustreznimi normativnimi zapisi povežemo
še nepovezane značnice ali prevežemo že povezane značnice v bibliografskih
zapisih. Ukaz uporabljamo, kadar želimo povezati več bibliografskih zapisov
hkrati.
Za uporabo ukaza moramo imeti ustrezno pooblastilo.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju v lokalni bazi podatkov. Poiščemo ustrezne
bibliografske zapise in v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo ukaz
LINK/AUTHORS, značnico, ki jo želimo povezati z normativnim zapisom, in
identifikacijsko številko normativnega zapisa.
LINK/AUTHORS <značnica iz bibiografske baze> <ID
normativnega zapisa>

Ukaz

Pri tem se bodo z normativnim zapisom povezali tisti od najdenih
bibliografskih zapisov, ki vsebujejo enako obliko značnice, kot smo jo navedli
v ukazu.
Po potrditvi ukaza se v spodnjem delu zaslona izpišeta obe značnici, v ukazni
vrstici pa vprašanje Ali želite vezati značnico (D/N)?.
Po pritrdilnem odgovoru se v zgornjem delu zaslona izpiše prvi izmed najdenih
zapisov v polnem formatu. Naslednjo stran zapisa izpišemo s tipkoL ali
Z, predhodno s tipko O. Če zapis vsebuje značnico, navedeno v ukazu, je
ta izpisana poudarjeno. Tak zapis lahko potrdimo s tipko Q. S tem se v
podpolje 3 polja za značnico vpiše identifikacijska številka normativnega
zapisa (pri povezovanju) oziroma se prejšnja vsebina podpolja 3 nadomesti z
novo (pri prevezovanju). Obenem se:
–
–
–

v polje za značnico prenese enotna značnica iz normativnega zapisa;
v polja za variantne značnice prenesejo variantne značnice iz normativnega
zapisa;
v polja za sorodne značnice prenesejo sorodne značnice iz normativnega
zapisa.

Izpiše se tudi obvestilo Značnico <značnica> ste povezali s
CONOR.SI-ID=<ID zapisa>.
Vsak naslednji zapis izpišemo s tipko L in postopek ponovimo.
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Primer:
V lokalni bazi podatkov poiščemo AU=Dabac, T*. Pravilna značnica je
"Dabac, Tošo" in je že povezana z ustreznim normativnim zapisom ID=1111.
V bibliografski bazi so za istega avtorja še zapisi z značnico "Dabac, T." in
zapisi z značnico "Dabac, Toša", ki niso povezani z normativnim zapisom.
Po iskanju vpišemo ukaz LA Dabac, T. 1111. Po potrditvi ukaza se izpišejo vsi
zapisi, ki ustrezajo naši iskalni zahtevi. Ko posamezen zapis, ki vsebuje
značnico "Dabac, T.", potrdimo s tipko Q, se v polje 70X doda podpolje 3 z
identifikacijsko številko normativnega zapisa (1111), značnica pa se spremeni
v "Dabac, Tošo".
Postopek ponovimo še za obliko imena "Dabac, Toša".

Opozorilo:
Če želimo obliko imena, ki je bila v bibliografskem zapisu pred povezavo (npr.
Dabac, T.), obdržati kot variantno značnico, jo moramo prej vnesti v polje za
variantno značnico v normativni zapis.

LINK/AUTHORS - 2
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LIST

LIST
L, LE

Kratica

Z ukazom izpišemo kataložne listke na zaslon.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo
LIST <številka listka>/<območje>

Ukaz

LIST <številka listka>,<območje>
LIST/E <številka listka>/<območje>
LIST,E <številka listka>,<območje>
Po potrditvi ukaza se na zaslon izpišejo listki.
Če številke listka ne vpišemo, je privzeta tista številka listka, ki je navedena v
SET UP-u pri parametru Def.card format. Če ne navedemo območja, se
izpiše listek za prvega izmed najdenih zapisov.
Seznam vseh definiranih listkov dobimo z ukazom ?LIST.
Če ukazu dodamo določilo /E, se po potrditvi odpre urejevalnik besedila, kjer
lahko popravimo vsebino listka.
Primeri:
LIST ,1–10
L 05
LIST/E /2–4
LIST 01/2–3
Pri izpisu listkov na zaslon se pojavi tudi statusna vrstica, kjer je v desnem kotu
naveden podatek o tekoči strani in o skupnem številu strani listka. Izberemo
lahko število kopij strani listka (vtipkamo ustrezno številko, ki se izpiše v
oklepaju) ter vrsto tiskalnika (P – lokalni tiskalnik, S – sistemski tiskalnik), na
katerega bomo izpisali stran listka, ki jo trenutno vidimo na zaslonu.

© IZUM, november 2002
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LIST - 1: Izpis listka na zaslon

LIST - 2
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LOAD

LOAD
Ukaz je namenjen nalaganju bibliografskih zapisov iz seznamov v formatu
IDS, ki vsebujejo identifikacijske številke zapisov.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. V vrstico za vnos
ukazov po iskanju vpišemo ukaz in ime seznama brez končnice IDS.
Ukaz

LOAD <ime seznama>

LOAD - 1: Vpis ukaza
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LOAD - 2: Izpis po potrditvi ukaza
Po potrditvi ukaza dobimo sporočilo o številu zapisov v seznamu. Do njih
lahko dostopamo na enak način, kot je sicer možno dostopati do zapisov, ki
smo jih poiskali s poljubno iskalno zahtevo (z ukazi DISPLAY, EDIT, PRT,
SAVESET, SCAN …). Lahko jih izpišemo na zaslon ali tiskalnik, ažuriramo itd.
Ukaz običajno uporabljamo po konverziji za pregledovanje oz. popravljanje
bibliografskih zapisov.
Primer:
LOAD scg
Po programski konverziji podatkov o jezikih in pisavah z namenom poenotenja
uporabe kod za jezike in pisave v COBISS.Net smo na IZUM-u pripravili več
kontrolnih seznamov zapisov.
Z ukazom LOAD scg naložimo zapise s kontrolnega seznama z imenom scg.
Ta seznam vsebuje zapise, 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".

LOAD - 2
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LOCAL

LOCAL
Z ukazom preidemo na iskanje v lokalni bazi podatkov.
Po iskanju v vzajemni bazi podatkov se vrnemo na iskanje v lokalni bazi tako,
da za puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo ukaz LOCAL ali pa
pritisnemo ukazni tipki V Q.
Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: LOCAL
VQ

LOCAL-1: Prehod na iskanje v lokalni bazi podatkov
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipki se izvrši iskanje v lokalni bazi
podatkov in v spodnji vrstici se namesto Host izpiše Local ter število
zadetkov v lokalni bazi.

© IZUM, julij 1993
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LOCK1
Ukaz LOCK1 uporabljamo v postopkih redakcije zapisov, ko je treba dopolniti
in/ali popraviti lokalni zapis in zapis v COBIB-u.
Z ukazom LOCK1 shranimo in obenem zaklenemo dopolnjen in/ali popravljen
zapis hkrati v lokalno bazo podatkov in v COBIB, tudi če je zapis kreirala ali
zaklenila druga knjižnica.
Popravljeni zapis shranimo z ukazom LOCK1 (ne z ukazom SAVE ali z
ukaznima tipkama Y I). V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: LOCK1
Ukaz LOCK1 lahko uporabimo samo, če je verzija lokalnega zapisa enaka
verziji zapisa v COBIB-u. Verzija zapisa je ista, če od takrat, ko smo prevzeli
zapis iz COBIB-a, tega zapisa v COBIB-u ni nihče spremenil, ni pa
pomembno, kolikokrat smo v tem času spreminjali lokalni zapis.
Verzijo zapisa lahko preverimo, če izpišemo zapis v formatu FULL ali če v
direktoriju pritisnemo tipki Y Z.
Če verzija lokalnega zapisa ni enaka verziji zapisa v COBIB-u, je možno
uporabiti ukaz LOCK1, tako da ponovno prevzamemo zapis iz COBIB-a in pri
tem prekrijemo vsebino lokalnega zapisa.
Opis postopka:
1. Poiščemo lokalni zapis.
2. Z ukazom DIFF pregledamo razlike med lokalnim zapisom in zapisom
v COBIB-u.
3. Vsa polja zapisa po potrebi shranimo z ukazom STORE RECORD v
vmesni pomnilnik (posamezna polja shranimo s tipko D).
4. Lokalni zapis zapustimo brez shranjevanja.
5. Poiščemo zapis v COBIB-u.
6. Zapis ponovno prevzamemo tako, da vpišemo številko zadetka in
pritisnemo tipko L.
7. Na vprašanje Zapis že obstaja v vaši lokalni bazi
podatkov! Želite zapis prekriti (d/n)?
odgovorimo pritrdilno.
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8. Dopolnimo in/ali popravimo podatke, tako da jih prikličemo iz
vmesnega pomnilnika s tipkama V D ali pa jih vnesemo ročno.
9. Zapis shranimo z ukazom LOCK1.
Z opisanim postopkom dosežemo usklajenost lokalnega zapisa z zapisom v
COBIB-u vključno z usklajenostjo verzije zapisa. Če zapisa ne dopolnjuje
in/ali popravlja nobena druga knjižnica, lahko uporabimo ukaz LOCK1 brez
ponovnega prevzemanja iz vzajemne baze podatkov tudi ob naslednji
spremembi zapisa.
Opisanega postopka ni treba izvesti, če se verziji zapisa razlikujeta, vsebina
zapisa pa je povsem enaka (ob vstopu v direktorij). V tem primeru lahko takoj
uporabimo ukaz LOCK1.
Če želimo zakleniti zapis, ki ga nismo popravljali in/ali dopolnjevali, se po
potrditvi ukaza LOCK1 v vrstici sporočil izpiše sporočilo Zapis se ni
spremenil. Želite, da se zapis ponovno shrani (d/n)?.
Na vprašanje odgovorimo pritrdilno.
Za uporabo tega ukaza moramo imeti ustrezno pooblastilo (privilegij).
Pooblastilo za ukaz LOCK1 se dodeljuje ločeno za posamezne vrste gradiva.
Ker zapisi, kreirani do 17.02.1997, niso imeli podatka o verziji, so dobili
verzijo V1 v lokalni bazi podatkov in verzijo V2 v vzajemni bazi podatkov.
Če pri shranjevanju zapisa z ukazom LOCK1 pride do komunikacijske napake
in se zapis ne shrani v COBIB, si moramo zapisati identifikacijsko številko
zapisa (ID) in kasneje ponovno uporabiti ukaz LOCK1. Zapisi, ki jih
shranjujemo z ukazom LOCK1, se namreč v primeru začasne nedostopnosti
vzajemne baze podatkov ne shranijo v posebno datoteko (glej pogl. 4
Obnovitveni način dela - recovery).

LOCK1- 2
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LOCK2
Z ukazom LOCK2 shranimo zapis hkrati v lokalno in vzajemno bazo podatkov,
obenem pa ga tudi zaklenemo.
Ukaz uporabimo, če prevzamemo iz vzajemne baze v lokalno bazo podatkov
nepopoln zapis, ki ga potem sami popravimo ali dopolnimo. Če menimo, da je
popravek dokončen, lahko zapis shranimo z ukazom LOCK2.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: LOCK2
Tako shranimo popravljeni zapis tudi v vzajemno bazo podatkov in obenem
prekrijemo prejšnji zapis.

Pooblastila:
Ukaz lahko uporablja le pooblaščena oseba iz ustanove, ki je nacionalni član.
Zapis, zaklenjen z ukazom LOCK2, lahko spreminja samo ustanova, ki je zapis
zaklenila.
Pooblastilo za ukaz LOCK2 se dodeljuje ločeno za posamezne vrste gradiva.

© IZUM, julij 1993
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LOGOFF
Z ukazom LOGOFF zapustimo program.
Ukaz lahko uporabljamo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico ali za
puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: LOGOFF
Po potrditvi takoj zapustimo program.
Če namesto ukaza LOGOFF pritisnemo tipko F, nas program najprej vpraša
Želite zapustiti program (d/n)?.
Če tipko F pritisnemo, ko se kazalec nahaja za puščico v vrstici nad statusno
vrstico, se vrnemo v okno za iskanje.

© IZUM, julij 1993
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MAIL
Z ukazom MAIL preidemo v sistemsko okolje za elektronsko pošto in
pošiljanje pisnih sporočil drugim uporabnikom, ki so priključeni v omrežje
DECNET.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa.

Ukazna vrstica

Ukaz: MAIL
Po potrditvi se izpiše oznaka (prompt) MAIL>, za katero vpisujemo ukaze, ki
so opisani v nadaljevanju. Ukaze potrjujemo s tipko L.
V okolju ukaza MAIL vnos diakritičnih znakov ni možen.
Okolje ukaza MAIL zapustimo z ukazom EXIT ali s kombinacijo tipk Jz.

SET CC
Z ukazom določimo, da se pri pošiljanju sporočil izpisuje tudi beseda CC, za
katero vpisujemo naslovnika(e), ki mu (jim) želimo poslati kopijo sporočila.

Ukazna vrstica

Ukaz: SET CC

SEND
Sporočilo pošljemo določenemu uporabniku.

Ukazna vrstica

Ukaz: S(END)
Po potrditvi se izpiše beseda To:, za katero vpišemo naslovnika, in sicer ime
računalnika, dvojno dvopičje in uporabniško ime (node::username). Če je
naslovnikov več, jih med seboj ločimo z vejico. Potrdimo s tipko L in
izpiše se beseda Subj:, za katero vpišemo predmet sporočila. Zopet potrdimo
s tipko L. Nato vnesemo sporočilo (v novo vrsto gremo lahko s tipko
L). Sporočilo odpošljemo s kombinacijo tipk Jz. Če sporočila ne
želimo poslati, uporabimo kombinacijo tipk Jc.
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Ukaz SEND pozna sledeča določila:
/E(DIT) - sporočilo pišemo s pomočjo urejevalca besedil (editor), odpošljemo
pa ga z ukazom EXIT. S pritiskom na ukazni tipki Y I se levo spodaj
izpiše beseda Command:, za katero vpišemo ukaz EXIT. Če sporočila ne
želimo poslati, vpišemo ukaz QUIT. Ukaze, ki jih vpišemo za Command:,
potrdimo s tipko K (ne L).
/SE(LF) - sporočilo pošljemo tudi samim sebi.
/PE(RSONAL\_NAME)=<"ime in priimek"> - vpišemo svoje osebno ime, ki ga
uporabljamo pri pošiljanju sporočil in ki je potem v glavi sporočila izpisano v
vrstici From:.
Določila lahko vpišemo hkrati oz. jih pišemo poljubno, npr.

Ukazna vrstica

Ukaz: SEND/EDIT/PE=<"ime in priimek">

MAIL-1: Pošiljanje pisnih sporočil uporabnikom

MAIL
Ukaz M(AIL) je enakovreden ukazu S(END). Uporabljamo lahko enega ali
drugega. Ukaz MAIL pozna enaka določila kot ukaz SEND.

MAIL - 2
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MAIL

READ
Z ukazom READ (ali s pritiskom na tipko L) izpišemo sporočilo, ki je
prispelo prvo. Vsako naslednje sporočilo (ali stran sporočila) izpišemo z
ukazom READ (ali s pritiskom na tipko L). Če želimo izpisati katerokoli
sporočilo, vpišemo ukaz READ in številko sporočila ali pa samo številko
sporočila.

Ukazna vrstica

Ukaz: REA(D)
Ukaz: REA(D) <št. sporočila>
ali

<št. sporočila>

LAST
Izpišemo sporočilo, ki je prispelo zadnje.

Ukazna vrstica

Ukaz: L(AST)

BACK
Če beremo neko sporočilo in želimo prebrati predhodno sporočilo, vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: B(ACK)
Če smo v direktoriju, z ukazom BACK izpišemo prejšnjo stran direktorija.

NEXT
Če beremo neko sporočilo in želimo prebrati naslednje sporočilo, vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: N(EXT)

FORWARD
Sporočilo, ki ga trenutno beremo, pošljemo drugemu uporabniku.

Ukazna vrstica

© IZUM, julij 1993
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DELETE
Brišemo sporočilo, ki ga trenutno beremo. Če želimo brisati katerokoli
sporočilo, vpišemo za ukazom še številko sporočila.

Ukazna vrstica

Ukaz: D(ELETE)
ali

D(ELETE) <št. sporočila>

SEARCH
Poiščemo sporočilo, ki vsebuje iskano besedilo.

Ukazna vrstica

Ukaz: SEA(RCH) <besedilo>
Če več sporočil vsebuje enako besedilo, se pojavi sporočilo, ki je prispelo prvo.
Vsako naslednje sporočilo dobimo z ukazom SEA(RCH).

DIRECTORY
Izpišemo seznam vseh prejetih sporočil.

Ukazna vrstica

Ukaz: DI(RECTORY)
Na seznamu je zaporedna številka sporočila, pošiljatelj, datum prejetja in
predmet sporočila.
Na novo prispela sporočila so izpisana poudarjeno. Brisana sporočila so
označena z (Deleted).
Ukaz DIRECTORY pozna sledeča določila:
/FR(OM)=<ime> - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli od določene
osebe.
/TO=<ime> - izpišemo seznam sporočil, ki so bila poslana določeni osebi.
/SI(NCE)=<datum> - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli na ali po
navedenem datumu (datum pišemo v obliki DD-MMM, npr. 15-MAR ali 3AUG).

MAIL - 4
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MAIL
/B(EFORE)=<datum> - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli pred
navedenim datumom.
/ST(ART)=<št. sporočila> - izpišemo seznam sporočil z začetkom pri navedeni
številki sporočila.

MAIL-2: Seznam prejetih sporočil od številke 1223 naprej

HELP
Ukaz nudi pomoč za delo s programom MAIL (v angleščini).

Ukazna vrstica

Ukaz: H(ELP)

EXIT
Zapustimo okolje ukaza MAIL in se vrnemo v sistem katalogizacije.

Ukazna vrstica

Ukaz: EX(IT)
Lahko uporabimo tudi kombinacijo tipk Jz.

© IZUM, julij 1993
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Možno je tudi pošiljanje sporočil več oz. vsem knjižnicam v sistemu COBISS
hkrati. Na okolju COBISS/Izpisi je datoteka OTH\_COBISS.LST, ki vsebuje
seznam elektronskih naslovov vseh knjižnic (VMSMail) v sistemu COBISS.
To je t.i. distribucijska lista za pošiljanje elektronskih sporočil. Če želimo
sporočilo poslati vsem knjižnicam, za besedo To: namesto naslovnika
vpišemo datoteko:

Ukazna vrstica

Ukaz: MAIL> <send>
Ukaz: To: @l_batch:oth_cobiss.lst
Datoteke OTH\_COBISS.LST ne spreminjamo (za njeno ažurnost skrbi
IZUM), ampak jo uporabljamo samo kot izvorno datoteko za kreiranje novih
seznamov (npr. tvorimo lahko datoteko OTH\_SOLSKE.LST, ki vsebuje
elektronske naslove šolskih knjižnic).
Datoteko urejamo v segmentu COBISS/Izpisi z izbiro možnosti 'delo z
datotekami' (gl. priročnik COBISS/Izpisi, str. 3-1). Za urejanje datoteke
moramo poznati urejevalnik besedil EDT (gl. priročnik COBISS/Izpisi, dodatek
B).

MAIL - 6
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MOVEHOLD
Z ukazom MOVEHOLD prenesemo podatke o stanju zaloge (polja 996, 997,
998) in podatke o izposoji iz enega bibliografskega zapisa v drug zapis.
Ukaz je namenjen reševanju duplikatov ali zapisov, ki so bili v lokalno bazo
podatkov preneseni s konverzijo, če se zapis nanaša na gradivo, ki je trenutno
izposojeno. Pri prenosu se namreč ohranijo podatki o izposoji, tj. o izposojenih,
rezerviranih, naročenih itd. izvodih.
V ukazno vrstico ali v vrstico za vnos ukazov po iskanju vnesemo ukaz
MOVEHOLD, ID zapisa, iz katerega želimo prenesti podatke o zalogi, in ID
zapisa, v katerega želimo prenesti podatke o zalogi. Med identifikacijskima
številkama je presledek.

Ukaz

MOVEHOLD <ID_zapisa> <ID_zapisa>

Po potrditvi ukaza se najprej izpišeta oba ID-ja in oba naslova ter vprašanje
Ali sta izbrana prava zapisa (D/N)?. Ko to preverimo in
potrdimo s tipko d, se podatki o zalogi in o izposoji prenesejo iz prvega v
drugi zapis. Po prenosu podatkov zbrišemo prvi zapis z ukazom DELETE.
Možen je tudi prenos podatkov o zalogi iz maske M ali N v masko K. To
možnost uporabimo, kadar želimo prenesti podatke o zalogi za publikacijo z
nevezanimi listi (z zamenljivo vsebino) iz starega zapisa (maska M) v novi
zapis (maska K). Pri prenosu se polja 996 spremenijo v polja 997.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.
Ukaz naj bi uporabljala le ena oseba v knjižnici, ker napačna uporaba ukaza
lahko privede do nekonsistentnosti podatkov.

Nasvet:
Če na podatke o stanju zaloge niso vezani podatki o izposoji, priporočamo za
prenos polj 996, 997 in 998 uporabo ukazov STORE HOLDINGS in RESTORE
HOLDINGS.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
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NEW

NEW
Ukaz uporabimo, če želimo kreirati zapis.
Nov zapis kreiramo samo, če v lokalni in vzajemni bazi podatkov še ni zapisa
za publikacijo, ki jo želimo obdelati.
V vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

NEW

NEW - 1: Kreiranje novega zapisa

Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Vnesemo podatke in nato z ukazom
SAVE ali z ukaznima tipkama Y I shranimo zapis v lokalno in vzajemno
bazo podatkov.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo za kreiranje zapisov za
monografske publikacije (vnosne maske 001, 005 in 007), za kontinuirane vire
(maska 004) ali za članke in druge sestavne dele (maska 006).
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Če kreiramo nov zapis v maski K (kontinuirani viri) in imamo le pooblastilo za
kreiranje zapisa za serijsko publikacijo, nas program opozori, da lahko
kreiramo le zapis za serijsko publikacijo, ne pa tudi zapis za integrirni vir.

NEW - 2
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NEW/INCL

NEW/INCL
Kratica

NI
Ukaz uporabimo, če želimo kreirati zapis s pomočjo podobnega obstoječega
zapisa. Nov zapis kreiramo samo, če v lokalni in vzajemni bazi podatkov še ni
zapisa za publikacijo, ki jo želimo obdelati.
V lokalni ali vzajemni bazi podatkov poiščemo zapis, ki je podoben zapisu, ki
ga želimo kreirati (različno je npr. le leto izida, založnik ipd.). Ta zapis
uporabimo kot predlogo za novi zapis. V vrstico za vnos ukazov po iskanju
napišemo

Ukaz

NEW/INCL <št. zadetka>

NEW/INCL - 1: Kreiranje zapisa s pomočjo podobnega obstoječega zapisa
Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Popravimo in/ali dopolnimo podatke in
nato z ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I shranimo zapis v
lokalno in vzajemno bazo podatkov. Pri shranjevanju zapisa se izvede
programsko preverjanje vsebine podpolj, ker lahko v zapisu, ki smo ga
uporabili za predlogo, obstajajo podatki, ki niso v skladu s formatom
COMARC/B.
Če ukazu dodamo določilo NOHOLD, se v novi zapis prenesejo vsa polja razen
99X. Ukaz NEW/INCLUDE/NOHOLD (okrajšano NIN) lahko uporabimo,
kadar želimo prenesti zapis za publikacijo z nevezanimi listi (z zamenljivo
vsebino) iz maske M v masko K.
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Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo enaka pooblastila kot za ukaz NEW.
Opozorilo:
Ukaza ne moremo uporabljati pri delu v normativni bazi podatkov.

NEW/INCL - 2
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NEW/ISSN

NEW/ISSN
Kratica

NS
Ukaz uporabimo pri kreiranju zapisa za kontinuirani vir, če je zapis za ta
kontinuirani vir že v bazi podatkov ISSN, ni pa ga v lokalni in vzajemni bazi
podatkov.
Opozorilo:
Pred kreiranjem zapisa moramo z ukazom SET TYPE ali z ukaznima tipkama
V D izbrati vnosno masko za kontinuirane vire.

Z ukazom prenesemo zapis iz mednarodne baze podatkov ISSN. V vrstico za
vnos ukazov po iskanju vpišemo ukaz in ISSN.

Ukaz

NEW/ISSN <ISSN>

NEW/ISSN - 1: Kreiranje zapisa za kontinuirani vir s pomočjo zapisa iz
baze podatkov ISSN
Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Popravimo in/ali dopolnimo podatke in
nato z ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I shranimo zapis v
lokalno in vzajemno bazo podatkov.
© IZUM, julij 2007
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Če smo pri iskanju zapisa ob iskalni predponi SP= vpisali ISSN, lahko namesto
vpisa ukaza uporabimo kombinacijo tipk Jd.
Če zapisa za kontinuirani vir z navedenim ISSN-jem ni v bazi podatkov ISSN,
se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Zapisa ni v bazi podatkov
ISSN. V tem primeru kreiramo zapis za kontinuirani vir z ukazom NEW.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo za kreiranje zapisov za
kontinuirane vire.
Uporabniki, ki nimajo pooblastila za kreiranje zapisov za kontinuirane vire,
imajo pa pooblastilo za kreiranje zapisov za serijske publikacije, lahko
prevzamejo le zapise za serijske publikacije, ne pa tudi zapise za integrirne
vire.
Če ukazu NEW/ISSN dodamo določilo /LOCAL, se zapis prenese iz lokalne
baze podatkov ISSN (baza podatkov o nacionalni produkciji kontinuiranih
virov). To določilo lahko uporablja le nacionalni ISSN center, kjer se ta baza
podatkov nahaja.

Ukaz

NEW/ISSN - 2

NEW/ISSN/LOCAL <ISSN>
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NEW/NET

NEW/NET
NN

Kratica

Ukaz omogoča prevzemanje bibliografskih zapisov iz drugih vzajemnih baz
podatkov v mreži COBISS.Net.
Najprej preverimo, ali je zapis za določeno gradivo že v naši lokalni ali
vzajemni bazi podatkov. Če zapisa ne najdemo, v vrstico za vnos ukazov po
iskanju napišemo
NEW/NET

Ukaz

NEW/NET <oznaka baze podatkov>
Po potrditvi ukaza se preselimo v COBISS/OPAC.
Če smo vpisali samo ukaz NEW/NET, se najprej izpiše seznam baz podatkov,
po katerih lahko iščemo. Po izbiri baze podatkov se samodejno izvede iskanje
glede na vpisano iskalno zahtevo.
Če smo poleg ukaza NEW/NET vpisali še oznako baze podatkov (SI, SR, BH,
CG ali MK), se takoj izvede iskanje po izbrani bazi podatkov.
•

Če je rezultat iskanja 0 zadetkov, se odpre okno, ki ponuja možnost
izbire med Vrnitev na iskanje in Vrnitev.
Z izbiro možnosti Vrnitev na iskanje se vrnemo v iskalno okno, kjer lahko
ponovimo iskanje (izberemo lahko poljuben način iskanja in poljubne
iskalne predpone). Izberemo lahko tudi drugo bazo podatkov (meni Baza
podatkov).
Z izbiro možnosti Vrnitev se vrnemo v segment COBISS2/Katalogizacija.

•

Če je rezultat iskanja en ali več zadetkov, se odpre okno, ki ponuja
možnost izbire med Izpis, Vrnitev na iskanje in Vrnitev. Izberemo možnost
Izpis.
Zadetke izpišemo in med njimi poiščemo ustreznega.
V seznamu najdenih zapisov ali potem, ko zapis že izpišemo, pritisnemo
tipko U. Zapis se prenese v segment COBISS2/Katalogizacija, v
direktorij zapisa. Pri tem se uskladi s pravili, ki veljajo v našem sistemu,
kolikor je to programsko možno. Nekateri izrazi, ki se v zapisih pogosto
pojavljajo (npr. splošne oznake gradiva), se prevedejo. Brišejo se nekateri
podatki lokalnega pomena. V polja za predmetne oznake in za povzetek se
doda koda oz. jezik sistema, iz katerega smo zapis prenesli.
V direktoriju zapisa preverimo podatke in jih ustrezno dopolnimo. Nato z
ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I zapis shranimo v lokalno
in vzajemno bazo podatkov.
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Pred shranjevanjem zapisa je treba vse značnice v poljih 7XX povezati z
ustreznimi normativnimi zapisi (velja samo za sisteme, v katerih je
vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen avtorjev).
Ko zapis shranimo, se v sistemsko polje (podatke o zapisu iz sistemskega
polja izpišemo s tipkama Y Z) vpiše datum prevzema zapisa iz mreže
COBISS.Net in oseba, ki je zapis prevzela. Pri kreatorju zapisa se doda
oznaka vzajemne baze podatkov, iz katere je zapis prevzet. Verzija zapisa
se postavi na 1. Zapis obdrži identifikacijsko številko iz sistema, iz
katerega je bil prevzet.
Opozorilo:
Iz mreže COBISS.Net ni možno prevzemati zapisov, označenih za brisanje, ter
zapisov, prevzetih iz baze podatkov WorldCat ali iz mednarodne baze podatkov
ISSN. Prav tako ni možno prevzeti zapisa, če je zapis z enakim ID-jem že v
vzajemni bazi podatkov.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo za kreiranje zapisov.

NEW/NET - 2
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NEW/OCLC

NEW/OCLC
Kratica

NO
Ukaz omogoča dostop do servisa za katalogizacijo OCLC in prenos
bibliografskih zapisov iz baze podatkov WorldCat v lokalno in vzajemno bazo
podatkov.
Najprej preverimo, ali zapis obstaja v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. Če
zapisa ne najdemo, v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

NEW/OCLC
NEW/OCLC <ISBN ali ISSN ali LCCN ali številka OCLC>
Po potrditvi ukaza se preselimo v COBISS/OPAC, v okolje OCLC Z39.50
Katalogizacija. Poiščemo zapis in nato v seznamu najdenih zapisov ali potem,
ko zapis že izpišemo, pritisnemo tipko U. Po pritisku na tipko se zapis
pretvori iz formata MARC 21 v format COMARC in prenese v segment
COBISS2/Katalogizacija, in sicer v direktorij zapisa. Pri prenosu se v bazi
podatkov WorldCat v ta zapis vpiše oznaka "IZ$".
V direktoriju preverimo podatke in jih dopolnimo v skladu z našimi
katalogizacijskimi pravili. Nato z ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y
I shranimo zapis v lokalno in vzajemno bazo podatkov.
Če zapustimo COBISS/OPAC, ne da bi izbrali zapis, se v ukazni vrstici izpiše
sporočilo Izbran ni noben zapis.
Za ukazom NEW/OCLC lahko napišemo ISBN ali ISSN zbirke ali LCCN
(Library of Congress Control Number) ali identifikacijsko številko zapisa
OCLC. Po potrditvi ukaza se izvede iskanje po standardni številki (ISBN, ISSN
zbirke, LCCN) ali identifikacijski številki OCLC.
Za serijske publikacije še naprej uporabljamo bazo podatkov ISSN (ukaz
NEW/ISSN).
Če smo v osnovnem načinu iskanja iskali po ISBN-ju, lahko nato napišemo
samo ukaz NEW/OCLC oz. NO, za katerim se ISBN doda avtomatsko.

Postopek prevzemanja zapisov iz baze podatkov WorldCat
Najprej preverimo, ali je zapis za publikacijo že v lokalni ali vzajemni bazi
podatkov. Če zapisa po običajnem postopku iskanja ne najdemo, je nadaljnje
ravnanje odvisno od tega, ali ima publikacija ISBN ali ne.
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I. možnost: Publikacija ima ISBN
1. Vpišemo ukaz NEW/OCLC (NO).
Sintaksa ukaza je odvisna od tega, ali smo predhodno iskali po ISBN-ju ali
ne.
Če smo v osnovnem načinu iskanja iskali z iskalno predpono BN=,
vpišemo samo ukaz in potrdimo z L. Pri tem se iskani ISBN doda
programsko, vendar se na zaslonu ne izpiše.
Če pa nismo iskali po ISBN-ju ali smo iskali v ukaznem načinu, za NO
vpišemo ISBN in ukaz potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50
Katalogizacija in iskanje zapisa po prej vpisanem ali programsko
prenesenem ISBN-ju. Hkrati se izpiše število zadetkov.
Nadaljnje delo je odvisno od tega, ali smo bili pri iskanju uspešni ali ne, in
se zato nadaljuje po eni od dveh različic postopka.
1. različica:
3. Če je rezultat iskanja en ali več zadetkov, se odpre okno, ki ponuja
možnost izbire med Izpis, Vrnitev na iskanje in Vrnitev. Izberemo možnost
Izpis.
4. Zadetke izpišemo in med njimi poiščemo ustreznega.
5. V seznamu najdenih zapisov ali potem, ko zapis že izpišemo, pritisnemo
tipko U. S tem se zapis pretvori iz formata MARC 21 v format
COMARC in prenese v segment COBISS2/Katalogizacija, v direktorij
zapisa. Hkrati se zapisu v bazi podatkov WorldCat doda oznaka zaloge
"IZ$".
6. V direktoriju zapisa preverimo podatke in jih ustrezno dopolnimo. Nato z
ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I zapis shranimo.
2. različica:
3.

Če je rezultat iskanja 0 zadetkov, se odpre okno, ki ponuja možnost
izbire med Vrnitev na iskanje in Vrnitev. Izberemo možnost Vrnitev na
iskanje. S tem se vrnemo v iskalno okno.

4. Zapis poiščemo z iskalnimi predponami SN=, OC=, AU=, TI=, PY= in
PU=.
Z iskalno predpono SN= iščemo po standardnih številkah ISBN, ISSN
zbirke in LCCN, ki so v formatu MARC 21 vpisane v naslednjih poljih:
•
•
•

ISBN je vpisan (brez vezajev) v podpolje 020a
ISSN zbirke je vpisan v podpolje 022a
LCCN je vpisan v podpolje 010a

Z iskalno predpono OC= iščemo po identifikacijskih številkah OCLC.
Številka OCLC je v formatu MARC 21 vpisana v polje 001, pred njo pa so
vpisane še črke "ocm", ki jih za iskanje opustimo.
NEW/OCLC - 2
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Z iskalnimi predponami AU=, TI=, PY= in PU= iščemo po avtorju,
naslovu, letu izida ali po založniku.
5. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici.
II. možnost: Publikacija nima ISBN-ja
1. različica:
1. Če publikacija nima ISBN-ja, ima pa katero drugo standardno številko,
zapis poiščemo tako, da za ukazom NEW/OCLC (NO) napišemo to
standardno številko in ukaz potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50
Katalogizacija in iskanje zapisa po prej vpisani standardni številki. Hkrati
se izpiše število zadetkov.
3. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici I. možnosti.
2. različica:
1. Če ne poznamo nobene od standardnih številk, vpišemo ukaz NEW/OCLC
(NO) in ga potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50
Katalogizacija.
3. Zapis poiščemo z iskalnimi predponami SN=, OC=, AU=, TI=, PY= in
PU=.
Če smo predhodno v lokalni in vzajemni bazi podatkov v osnovnem načinu
iskanja iskali po avtorju ali naslovu (iskalni predponi AU= in TI=), se po
potrditvi ukaza vpisane iskalne zahteve prenesejo v iskalno okno.
4. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici I. možnosti.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo enaka pooblastila kot za ukaz NEW ter
pooblastilo za prevzemanje zapisov iz baze podatkov WorldCat.
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PRINT

PRINT
Z ukazom izpišemo kataložne listke na lokalni tiskalnik.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo
Ukaz

PRINT <številka listka>/<območje> (<število kopij>)
PRINT <številka listka>,<območje> (<število kopij>)
PRINT/E <številka listka>/<območje> (<število kopij>)
PRINT,E <številka listka>,<območje> (<število kopij>)
Po potrditvi ukaza se na lokalni tiskalnik izpišejo listki v navedenem številu
kopij.
Če številke listka ne vpišemo, se upošteva številka listka, ki je navedena v SET
UP-u pri parametru Def. Card format. Če ne navedemo območja, se
izpiše listek (ali listki) za prvega izmed najdenih zapisov. Če ne navedemo
števila kopij, se izpiše po en listek.
Če ukazu dodamo določilo /E, se po potrditvi odpre urejevalnik besedila, kjer
lahko pred izpisom popravimo vsebino listka.
Primeri:
PRINT ,1–10 (3)
PRINT 05
PRINT/E /2–4
PRINT 01/2–3
Seznam vseh definiranih listkov dobimo z ukazom ?LIST.
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PRT

PRT
Z ukazom izpišemo zapise v poljubnem formatu na lokalni tiskalnik.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo
PRT <območje>,<ime formata>

Ukaz

PRT <ime formata>,<območje>
PRT <območje>
PRT
Po potrditvi ukaza se na lokalni tiskalnik izpišejo izbrani zapisi v navedenem
formatu. Če imena formata ne navedemo, se zapisi izpišejo v privzetem oz.
trenutno izbranem formatu.
Če po iskanju vpišemo samo ukaz PRT, se izpiše prvi izmed najdenih zapisov v
privzetem formatu.
Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z
vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa
interval (od–do).
Primer:
PRT 3,5–12,15,23,30–40,BIB
Na lokalni tiskalnik lahko izpišemo tudi zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V
direktoriju zapisa napišemo v ukazno vrstico ukaz PRT ali ukaz
PRT 0,<ime formata>.
Če ukazu PRT dodamo določilo /HEAD, se na vsaki strani izpiše glava, ki smo
jo predhodno definirali z ukazom HEAD.
Primera:
PRT/HEAD 1–20
PRT/HEAD 1–10,15–20,BIB
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PRT/FIND

PRT/FIND
Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom FIND. Z ukazom PRT/FIND
izpišemo na lokalni tiskalnik zapise, v katerih vsaj eno polje 996 oz. 997
ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND. Če ukazu dodamo določilo
/998, izpišemo na lokalni tiskalnik samo tiste zapise, v katerih vsaj eno polje
998 ustreza kriterijem ukaza FIND.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje zapisov,
dobljenih po iskanju z ukazom SELECT ali z iskalnimi predponami. Vpišemo
lahko tudi ime formata, v katerem želimo izpisati zapise.
Ukazna vrstica

Ukaz: PRT/FIND <območje>
ali

PRT/FIND <območje>,<ime formata>

ali

PRT/FIND/998 <območje>

ali

PRT/FIND/998 <območje>,<ime formata>

Po potrditvi ukaza se izpišejo na lokalni tiskalnik zapisi, ki vsebujejo vsaj eno
polje 996/997 ali 998, ki ustreza kriterijem ukaza FIND.
Pri vsakem posameznem zapisu se poleg bibliografskih podatkov izpišejo tudi
podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997 ali 998, ki ustrezajo kriterijem
ukaza FIND, in sicer se izpišejo (razen v FORMAT-u FULL in formatih
listkov) sledeča vnaprej definirana podpolja:
•

po ukazu PRT/FIND se pri monografskih publikacijah izpiše
inventarna številka in signatura (podpolji 996≠fd), pri serijskih
publikacijah pa inventarna številka, signatura, letnik, letnica, zvezki
(podpolja 997≠fdjklm).

•

po ukazu PRT/FIND/998 se izpiše sigla, število primerkov, splošni
podatki o zalogi, letnica, način nabave, dobavitelj, cena (podpolja
998≠bcgkv23).

Če želimo izpisati poljubna podpolja iz polj s podatki o stanju zaloge, lahko za
območjem zapisov oz. za imenom formata v oglatem oklepaju navedemo
podpolja, ki naj se izpišejo.
Primeri:
ukaz:
ukaz:
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Izpišejo se samo podpolja, ki smo jih navedli v oglatem oklepaju. Če podpolj
ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana podpolja.
Če ukazu PRT/FIND ali PRT/FIND/998 dodamo določilo /HEAD, se na vsako
stran izpisa izpiše glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom HEAD.
Primeri:
ukaz:
ukaz:

PRT/FIND - 2

PRT/FIND/HEAD 1-20 [fd3]
PRT/FIND/998/HEAD 1-47,SHORT
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PUTINV

PUTINV
Z ukazom PUTINV vpišemo v izbrano datoteko inventarne številke, ki so v
zapisu.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju zapisa. V ukazno vrstico vpišemo
ukaz PUTINV ali pa pritisnemo ukazni tipki Y W.
PUTINV <ime datoteke> /FIND: <pogoj>
YW

Ukaz
Ukazni tipki

1. Izvajanje ukaza iz ukazne vrstice
Inventarne številke se vpišejo v datoteko z navedenim imenom (programsko
sporočilo <število inventarnih številk> - vpisano v
datoteko <ime datoteke>). Če v ukazu ne navedemo imena datoteke,
se inventarne številke vpišejo v datoteko INVllllmmdd (leto, mesec, dan).
Če navedemo ime že obstoječe datoteke, se inventarne številke dodajo k
številkam v tej datoteki. Ime datoteke moramo navesti le pri prvi izvedbi ukaza.
Če pri nadaljnjih izvedbah ukaza ne navedemo imena datoteke, se inventarne
številke vpisujejo v to datoteko. Ime datoteke je shranjeno (veljavno), dokler ne
zapustimo programa.
Če ne navedemo določila /FIND, se v datoteko vpišejo vse inventarne številke.
Če pa določilo navedemo, se vpišejo samo inventarne številke iz tistih polj, ki
izpolnjujejo podani pogoj. Če pri serijskih publikacijah v določilu /FIND
uporabimo predpono "#=", se v datoteko poleg inventarnih številk, ki
izpolnjujejo podani pogoj, vpiše še številka zvezka. Tako se kasneje pri izpisu
nalepk izpiše nalepka samo za to številko zvezka (sicer bi se izpisale nalepke za
vse številke v podpolju m).

Primeri:
PUTINV
Vse inventarne številke se vpišejo v datoteko INV19940330 (če je dan 30. 3.
1994).
PUTINV /FIND: v=a
V datoteko INV19940330 se vpišejo inventarne številke iz tistih polj, v katerih
je način nabave nakup.
PUTINV TONE3
Vse inventarne številke se vpišejo v datoteko TONE3.
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PUTINV - 1: Vpis inventarnih številk v izbrano datoteko

Primer:
V datoteko JAN3 se vpiše inventarna številka iz polja, v katerem je letnica
2003, doda se še številka 6 (če je več izvodov letnika, se vpiše več inventarnih
številk). Če zvezka s številko 6 ni v polju (podpolju m), se inventarna številka
ne vpiše v datoteko.

2. Izvajanje ukaza z ukaznima tipkama
Izvajanje ukaza z ukaznima tipkama je nekoliko drugačno kot izvajanje iz
ukazne vrstice. V izbrano datoteko se namreč vpiše le inventarna številka iz
tistega polja, na katerem se v direktoriju trenutno nahajamo. Pred izvedbo
ukaza se moramo postaviti na ustrezno polje s podatki o stanju zaloge (pri
zapisu z večjim številom polj 996 ali 997 lahko uporabimo ukaz HOLDON (gl.
ukaz HOLDON), ki vklopi avtomatski izpis vsebine polj s podatki o stanju
zaloge). Z ukaznima tipkama se ukaz izvede le za eno inventarno številko.
Po pritisku na ukazni tipki Y W se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Datoteka PUTINV:, za njim pa ime trenutno izbrane datoteke. Ime
datoteke lahko ob vsaki uporabi ukaza bodisi potrdimo bodisi zbrišemo in
vpišemo drugo. Pri prvi uporabi ukaza je privzeta vrednost ime datoteke
INVllllmmdd (leto, mesec, dan).
Če izbrana inventarna številka pripada monografski publikaciji (kazalec je
postavljen na eno od polj 996) ali serijski publikaciji z vezanimi zvezki
(kazalec je postavljen na eno od polj 997, indikator vezave pa ima vrednost 2),
s potrditvijo imena datoteke vpišemo ustrezno inventarno številko v izbrano
datoteko. Sporočilo o tem se izpiše v ukazni vrstici (IN=<inventarna
številka> je vpisana v datoteko <ime datoteke>).
PUTINV - 2
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Če izbrana inventarna številka pripada serijski publikaciji z nevezanimi zvezki
ali z vezanimi in nevezanimi zvezki (kazalec je postavljen na eno od polj 997,
indikator vezave pa ima vrednost 0 ali 1), se po potrditvi imena datoteke odpre
okno z vsemi zvezki izbranega letnika. Posamezen zvezek lahko izberemo
tako, da se s pomočjo tipk za pomik navzgor Ï in navzdol Õ pomaknemo v
ustrezno vrstico v oknu, zvezek pa izberemo s preslednico (tipka »).
Izberemo lahko poljubno število zvezkov v oknu. Ko izbiro potrdimo s tipko
L ali K, se za vsak izbrani zvezek v datoteko vpiše inventarna številka
letnika ter številka/oznaka zvezka. V ukazni vrstici se izpiše sporočilo o številu
vpisanih zvezkov ter o imenu datoteke (<število zvezkov> vpisano v datoteko <ime datoteke>).

PUTINV - 2: Zvezki, izbrani za vpis v datoteko JUN2
Ukaz PUTINV je uporaben predvsem takrat, ko npr. cel dan (ali več dni) samo
obdelujemo gradivo, konec dneva pa želimo izpisati nalepke za izbrane
inventarne številke. V segmentu COBISS2/Izpisi izberemo v osnovnem meniju
možnost nalepke in nato možnost ETI02X – izpis iz datoteke
inventarnih številk, kjer vpišemo ime datoteke.
Nasvet:
Ker se datoteke s shranjenimi inventarnimi številkami kopičijo, je zaželeno, da
tiste, iz katerih so nalepke že izpisane, občasno brišemo. To lahko storimo v
segmentu COBISS2/Izpisi (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, poglavje 3 Delo z
datotekami, ukaz Brisanje). Datoteke s shranjenimi inventarnimi številkami so
tipa .IDSX (npr. TONE3.IDSX).
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
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QUIT
Z ukazom zapustimo direktorij in se vrnemo v okno za iskanje, zapis pa se ne
shrani v bazi podatkov.
Ukaz lahko uporabljamo samo v direktoriju. V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: QUIT
Po potrditvi se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Želite zapustiti
zapis brez shranjevanja (d/n)?. Odgovorimo pritrdilno in tako
zapustimo zapis ter se vrnemo v okno za iskanje. Spremembe v zapisu se ne
shranijo. Če odgovorimo nikalno, ostanemo v direktoriju.
V direktoriju ima tipka F enak pomen kot ukaz QUIT.
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REFBASE
Kratica

RB
Ukaz lahko uporabljamo v bibliografskih bazah podatkov in v normativni bazi
podatkov.
Z ukazom se lahko preklopimo v večino baz podatkov, ki so sicer dostopne tudi
preko COBISS/OPAC-a.
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

REFBASE
REFBASE <oznaka skupine>
REFBASE <začetek oznake baze podatkov>
REFBASE <oznaka baze podatkov>
Če vpišemo samo ukaz REFBASE, se po potrditvi ukaza izpiše seznam skupin
baz podatkov. Izberemo skupino in po potrditvi izbire se preselimo v
COBISS/OPAC. Nato izberemo bazo podatkov, po kateri želimo iskati.
Če poleg ukaza vpišemo oznako skupine, se izpiše seznam baz podatkov v
skupini.
Če poleg ukaza vpišemo še prvo ali začetne črke oznake baze podatkov, se
izpišejo vse baze podatkov, katerih oznake se začenjajo s to črko ali črkami. Če
je taka baza le ena, se vključimo neposredno vanjo.
Baze podatkov, po katerih lahko iščemo, ter njihova razporeditev v skupine se
od sistema do sistema razlikujejo.
Primer:
Baze podatkov so v sistemu COBISS.SI razdeljene na šest skupin.
V skupini .NET so vzajemne bibliografske baze podatkov sistemov COBISS
različnih držav, ki so povezani v mrežo COBISS.Net.
V skupini COBISS so naslednje baze podatkov:
COBIB.SI – Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov
CONOR.SI – Normativna datoteka osebnih in korporativnih imen
CORES.SI – Serijske publikacije: uredniki idr.
COLIB.SI – Podatki o slovenskih knjižnicah
LC NAMES – Normativna datoteka imen Kongresne knjižnice
ISSN
– Register ISSN
UDK
– Univerzalna decimalna klasifikacija
ELINKS.SI – Dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB.SI
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V skupini JCR je baza podatkov JCR (Journal Citation Reports), razdeljena po
letih.
V skupini SWETS je baza podatkov SwetScan, razdeljena po letih.
V skupini INFORS so baze podatkov:
ONLINEDATA – Online dostopne baze podatkov
CDROMS
– Baze podatkov na diskih CD-ROM in CDI
BROKERS
– Ponudniki informacijskih storitev
HOSTS
– Gostitelji, WWW strežniki
V skupini OTHER so baze podatkov:
WASTE – Ravnanje z odpadki
CRIM
– Kriminologija in kazensko pravosodje
QUALED – Kvaliteta v izobraževanju

REFBASE - 1: Meni s skupinami baz podatkov

REFBASE - 2
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RELEASE/TD
Kratica

RT
Ukaz omogoča odklepanje že potrjene oz. zaklenjene tipologije
dokumentov/del. Za uporabo ukaza moramo imeti ustrezno pooblastilo.
Najprej v vzajemni bazi podatkov poiščemo zapise, v katerih želimo tipologijo
odkleniti. Zapise lahko poiščemo z ukazom SELECT ali z iskalnimi
predponami. Dobljeni nabor zapisov lahko dodatno omejimo z ukazom SCAN.
Nato v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

RELEASE/TD <območje>
Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z
vejico.

RELEASE/TD - 1: Vpis ukaza
Po potrditvi ukaza se na zaslonu v polnem formatu izpiše prvi izmed zapisov iz
podanega območja. Pri daljših zapisih naslednjo stran zapisa izpišemo s tipko
L ali Z, predhodno pa s tipko O. Če zapis vsebuje podatek o tipologiji,
je ta izpisana poudarjeno. Tak zapis lahko potrdimo s tipko Q in s tem
tipologijo odklenemo. To pomeni, da je podatek o tipologiji v zapisu ponovno
možno ažurirati.
Vsak naslednji zapis izpišemo s tipko L in postopek ponovimo.
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RELEASE/TD - 2: Odklepanje v posameznem zapisu

Opozorilo:
Ukaz RELEASE/TD lahko izvajamo samo v vzajemni bazi podatkov. Za
uporabo ukaza potrebujemo isto pooblastilo kot za uporabo ukaza
CONFIRM/TD.

RELEASE/TD - 2
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REMOVE STATUS
Ukaz uporabimo, če želimo v določenem zapisu naenkrat zbrisati vsa podpolja
996/997q – Status, v katerih je vnesen enak status gradiva (gl. priročnik
COMARC/H, podpolje 996/997q – Status).
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico vpišemo ukaz in
kodo statusa, ki jo želimo zbrisati.
REMOVE STATUS <koda statusa>

Ukaz

Po potrditvi ukaza se zbrišejo vsa podpolja 996/997q z navedeno kodo statusa
ter vsa pripadajoča podpolja 996/997t – Datum statusa.
Primer:
Imamo veliko število izvodov s statusom "2" – v obdelavi. Pri vseh izvodih
želimo status zbrisati, zato vpišemo ukaz:
REMOVE STATUS 2
Zbrišejo se vsa podpolja 996/997q, ki imajo vnesen ta status, in tudi podpolja
996/997t, če je bil vnesen tudi datum vnosa oz. spremembe statusa.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
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RENAME-TO
Z ukazom RENAME-TO zapis preimenujemo, tj. spremenimo njegovo
identifikacijsko številko. Ukaz je namenjen reševanju podvojenih zapisov
(duplikatov).
V direktoriju duplikata vnesemo v ukazno vrstico ukaz RENAME-TO in
identifikacijsko številko originalnega zapisa (ID).
Ukaz

RENAME-TO <ID>
Če ima duplikat v svoji lokalni bazi podatkov še kaka druga knjižnica, po
izvedbi ukaza RENAME-TO duplikat še vedno ostane v vzajemni bazi
podatkov. V tem primeru s pomočjo ukaza EDIT/HOST vanj v podpolje 001a
vnesemo kodo "d" – izbrisan zapis.
Šele ko zadnja knjižnica preimenuje ali zbriše duplikat v svoji lokalni bazi, se
le-ta zbriše tudi v vzajemni bazi podatkov.
Ukaz RENAME-TO je možno uporabiti tudi, če je duplikat zapis za
publikacijo, ki je izposojena ali rezervirana, saj program avtomatsko prenese
vse obveznosti uporabnikov z duplikata na originalni zapis.
Ukaza ne moremo uporabiti, če so na duplikat vezani podrejeni zapisi. V takem
primeru je treba vse podrejene zapise vezati na originalni zapis.
Občasno se aktivira program, ki vsem knjižnicam pošilja sezname zapisov –
duplikatov, ki jih morajo brisati.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.
Nasvet:
Priporočamo, da pri duplikatih namesto ukaza RENAME-TO uporabljate ukaz
DELETE in prevzamete originalni zapis iz vzajemne baze podatkov.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ne morejo
preimenovati zapisov, ki vsebujejo podatke o zalogi.

© IZUM, september 2004

RENAME-TO - 1

COBISS2/Katalogizacija

RESTORE HOLDINGS

RESTORE HOLDINGS
RTH

Kratica

Z ukazoma STORE HOLDINGS in RESTORE HOLDINGS lahko polja s
podatki o stanju zaloge 996/997/998 prenesemo iz enega zapisa v drug zapis.
Z ukazom RESTORE HOLDINGS vnesemo predhodno shranjena polja
996/997/998 v zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V direktoriju tega zapisa
vpišemo v ukazno vrstico
RESTORE HOLDINGS

Ukaz

Tako vnesemo v zapis polja 996/997/998, ki smo jih predhodno shranili v
vmesni pomnilnik. Po končanem ažuriranju shranimo zapis z ukazom SAVE ali
z ukaznima tipkama Y I.

RESTORE HOLDINGS - 1: Prenos polj 996/997/998 iz vmesnega
pomnilnika v zapis

Če želimo z ukazom RESTORE HOLDINGS vnesti podatke o stanju zaloge
povsem na novo, moramo pred uporabo ukaza zbrisati vsa (prazna in polna)
polja 996/997/998 v zapisu (postavimo se na ustrezno polje in pritisnemo tipko
D). Če tega ne storimo, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Polja s
podatki o stanju zaloge so že v zapisu! Želite dodati
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nova (D/N)?. Če želimo polja le dodati, odgovorimo na vprašanje pritrdilno
in nova polja se bodo dodala k že obstoječim v zapisu.
Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.

RESTORE HOLDINGS - 2

© IZUM, september 2004

COBISS2/Katalogizacija

SAVE

SAVE
Z ukazom SAVE zapis shranimo.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico vpišemo ukaz
SAVE ali pa uporabimo ukazni tipki Y I.
SAVE

Ukaz
Ukazni tipki

YI
Z ukazom SAVE zapis shranimo v lokalno bazo podatkov. Zapis se hkrati
shrani tudi v vzajemno bazo podatkov, če imamo pooblastilo za kreiranje
zapisov in so izpolnjeni naslednji pogoji:
•

Če je zapis kreirala ali iz mreže COBISS.Net prevzela naša knjižnica in v
vzajemni bazi ni zaklenjen, se shrani v lokalno in vzajemno bazo podatkov
(sporočilo Zapis je shranjen v lokalni in vzajemni
bazi podatkov). Pred tem program preveri, ali podoben zapis že
obstaja v vzajemni bazi podatkov. Če podobni zapisi obstajajo, se izpiše
sporočilo Pozor, zapis je mogoče duplikat. Pritisnite
RETURN za izpis podobnih zapisov in po pritisku na tipko
L se izpišejo potencialni duplikati. Če je zapis res duplikat, moramo
ukrepati v skladu s postopkom za reševanje duplikatov (gl. ukaz DELETE).
Izjema so lokalni zapisi (zapisi, ki so samo v lokalni bazi podatkov). Te
lahko v vzajemno bazo podatkov shranimo z ukazom SAVE/HOST,
medtem ko jih z ukazom SAVE shranimo le v lokalno bazo podatkov.

SAVE - 1: Shranjevanje zapisa v lokalno bazo
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•

Če pogoji iz prejšnje alineje niso izpolnjeni, se zapis shrani samo v lokalno
bazo podatkov. Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše sporočilo
Zapis je shranjen samo v lokalni bazi podatkov,
ker niste kreator zapisa (ali Zapis je shranjen samo
v lokalni bazi, ker je v vzajemni zaklenjen).

V vzajemno bazo podatkov se shranijo bibliografski podatki in zbirni podatki o
zalogi. Podrobni podatki o zalogi se shranijo le v lokalno bazo podatkov.
Če smo zapis samo pregledali in nismo nič popravljali, pritisnemo tipko F ali
vpišemo ukaz QUIT.
Če vzajemna baza podatkov ni dostopna, program javi komunikacijsko napako.
Zapis se shrani v posebno datoteko "recovery" in samo v lokalno bazo
podatkov (gl. poglavje 4 Obnovitveni način dela – recovery).
Če dva katalogizatorja hkrati obdelujeta isti zapis (to je možno samo, kadar
zaklepanje zapisov zaradi komunikacijske napake ne deluje), se tistemu, ki želi
zapis shraniti po tem, ko ga je prvi katalogizator že shranil, izpiše sporočilo
Nekdo je pravkar spremenil vsebino zapisa. Želite
zapis shraniti (D/N)?. Če ne želimo prekriti prejšnjih popravkov,
zapustimo zapis brez shranjevanja, pred tem pa lahko naše popravke shranimo
v vmesni pomnilnik (ukaza STORE RECORD, STORE HOLDINGS). Nato
zapis ponovno odpremo, prenesemo vanj svoje popravke in ga shranimo.
Podobno se izpiše tudi sporočilo Nekdo je pravkar zbrisal ta
zapis. Želite zapis shraniti (D/N)?.

SAVE - 2
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SAVE/HOST
Kratica

SH
Z ukazom SAVE/HOST shranimo v vzajemno bazo podatkov zapis, ki je bil z
retrospektivno konverzijo prenesen samo v lokalno bazo podatkov.
Ukaz lahko uporabimo samo, če zapisa za isto gradivo še ni v vzajemni bazi
podatkov, kar moramo pred uporabo ukaza obvezno preveriti.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico napišemo

Ukaz

SAVE/HOST
Po izvedbi ukaza se v zapisu briše status Local, ki je bil viden v formatu BIB.
Zapis lahko kasneje popravimo ali spremenimo in nato z ukazom SAVE
shranimo v lokalno bazo podatkov, z ustreznim pooblastilom pa tudi v
vzajemno bazo podatkov hkrati.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo za kreiranje zapisov ter posebno
pooblastilo za shranjevanje lokalnih zapisov v vzajemno bazo podatkov.
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SAVESELECT
Kratica

SSEL
Ukaz je namenjen shranjevanju iskalnih izrazov.
Zadnji iskalni izraz shranimo v poljubno datoteko tako, da v vrstico za vnos
ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico napišemo ukaz in ime datoteke, v kateri
bo iskalni izraz shranjen.

Ukaz

SAVESELECT <ime datoteke>
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Iskalni izraz je
shranjen v datoteki <ime datoteke>. Če imena datoteke ne
navedemo, se iskalni izraz shrani v datoteko, katere ime je enako našemu
uporabniškemu imenu.
Shranjeni iskalni izraz lahko uporabimo pri nadaljnjem iskanju. V ukaznem
načinu iskanja (Select) pritisnemo tipko O in v ukazno vrstico za besedo
Datoteka vpišemo ime datoteke. Po potrditvi s tipko L se iskalni izraz
prenese v okno za iskanje.
V vrstičnem načinu dela (line mode) prikličemo shranjen iskalni izraz tako, da
vpišemo ukaz RESTORESELECT (RSEL) in ime datoteke. Po potrditvi s tipko
L se izvede iskanje.
Seznam shranjenih iskalnih izrazov je možno izpisati na zaslon s pomočjo
ukaza ?SELECTS (gl. ukaz ?SELECTS).
Ker so shranjeni iskalni izrazi skupni za vse uporabnike v knjižnici, moramo
paziti, da se imena datotek ne prekrivajo.
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SAVESELECT - 1: Shranjevanje iskalnega izraza v datoteko

SAVESELECT - 2
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SAVESET
Ukaz je namenjen shranjevanju rezultatov iskanja.
V lokalni bazi podatkov po določenih kriterijih poiščemo zapise. Rezultat
iskanja je množica zapisov, ki jih lahko shranimo. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo ukaz in zraven oznako (ime), pod katero
bo množica zapisov shranjena v datoteki. Oznaka mora biti sestavljena iz črke
S in številke med 1 in 99:
SAVESET Snn (nn je zaporedna številka oznake)

Ukaz

Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Množica zapisov
je shranjena v <oznaka množice zapisov>.
Shranjeno množico zapisov lahko uporabimo pri nadaljnjem iskanju. Množice
zapisov ostanejo shranjene tudi po izključitvi iz sistema.
Seznam shranjenih množic iskanja je možno izpisati na zaslon s pomočjo ukaza
?SETS (gl. ukaz ?SETS).
Ker so množice zapisov skupne za vse uporabnike v knjižnici, moramo paziti,
da se oznake zanje ne prekrivajo, če tega ne želimo. Če namreč pod isto oznako
že obstaja množica zapisov, se prekrije z novoshranjeno množico.
Ukaz SAVESET lahko uporabimo tudi po iskanju v vzajemni bazi podatkov. Pri
tem velja omejitev za velikost množice zapisov, ki so rezultat iskanja (do 2000
zapisov).
Opozorilo:
Priporočljivo je, da rezultatov iskanja, ki jih nameravamo shraniti z ukazom
SAVESET, ne sortiramo, če jih želimo pri nadaljnjem iskanju uporabljati
skupaj z logičnimi operatorji. V tem primeru namreč lahko dobimo napačne
rezultate (napačno število zadetkov).
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SAVESET - 1: Shranjevanje rezultatov iskanja v bazo podatkov

SAVESET - 2
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SCAN
Z ukazom SCAN se lahko med zapisi, ki smo jih že poiskali (z ukazom
SELECT ali iskalnimi predponami), omejimo samo na tiste zapise, ki vsebujejo
določeno vsebino v podpoljih (tudi neindeksiranih) ali določene vrednosti
indikatorjev.
Ukaz je možno uporabiti po iskanju v lokalni ali vzajemni bazi podatkov.
V vrstico za vnos ukazov po iskanju vpišemo ukaz, oznako polja in podpolja ali
indikatorja, enačaj in iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z
operatorjem IN (&).

Ukaz

SCAN <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni niz
znakov> (& <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=
<iskalni niz znakov>...)
SCAN/CTRL <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=
<iskalni niz znakov> (& <oznaka polja><oznaka podpolja ali
indikatorja>=<iskalni niz znakov>...)
Ker se preverja vsak zapis posebej, lahko izvajanje ukaza traja precej časa. V
vzajemni bazi podatkov lahko ukaz izvedemo za največ 2.000 zapisov hkrati.

SCAN - 1: Vpis ukaza
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Če želimo iskati po prvem ali drugem indikatorju, navedemo za oznako polja
besedo "ind" ter oznako indikatorja (1 ali 2).
Primer:
SCAN 701ind1=1
Na ta način izberemo zapise, ki imajo v polju 701 prvi indikator postavljen na
1, tj. zapise, pri katerih se bo za posameznega avtorja oblikoval dodatni vpis.

SCAN - 2: Izpis po potrditvi ukaza

Pri iskanju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini ali
na koncu z znakoma "%" ali "*":
% – nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več)
* – nadomesti poljuben niz znakov
Primer:
SCAN 330a=* & 330z=eng
Izberemo zapise, ki vsebujejo podpolje 330a in imajo v podpolju 330z vpisano
kodo eng, tj. zapise, ki vsebujejo povzetek ali izvleček v angleškem jeziku.
SCAN 300a=%%%% izv.
Izberemo zapise, ki imajo v podpolju 300a na petem mestu presledek in za
njim besedo "izv.", tj. zapise, ki vsebujejo podatek o nakladi več kot 1000
izvodov.

SCAN - 2
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SCAN
Pri ukazu SCAN se ne upoštevajo kontrolni znaki za vklop latinice in cirilice,
znaka za vklop oz. izklop ukazov LATEX in znaka NSB/NSE. Če želimo, da se
upoštevajo tudi ti znaki, moramo uporabiti ukaz SCAN/CTRL.
Primer:
zapis 1:
215 ⊔⊔ iLet. 38 hšt. 1/2 knov. 1992 astr. 5-17
zapis 2:
215 ⊔⊔ i≠Let. ≠38 h≠št. ≠1/2 knov. 1992 astr. 5-17
Z ukazom SELECT smo poiskali zapisa, ki vsebujeta polje 215. V zapisu 1
manjkajo znaki NSB/NSE. Če uporabimo ukaz SCAN 215i=Let. 38, dobimo
kot rezultat oba zapisa. Če pa uporabimo ukaz SCAN/CTRL 215i=Let. 38,
dobimo kot rezultat zapis 1.
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SCREEN

SCREEN
Z ukazom SCREEN preidemo z vrstičnega načina dela (line mode) na zaslonski
način dela (screen mode).
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SCREEN
Po potrditvi preidemo na zaslonski način dela.
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SELECT
Kratica

S
Z ukazom SELECT preidemo na način iskanja, ki omogoča uporabo
operatorjev AND, OR, NOT in kontekstnih operatorjev.
V vrstičnem načinu dela vpišemo v ukazno vrstico ukaz SELECT in enega ali
več iskalnih pojmov.

Ukazna vrstica

Ukaz: SELECT <iskalni pojem> (<operator> <iskalni pojem>)
V zaslonskem načinu dela preidemo na Select iskanje z ukazno tipko Q ali
N. Za podčrtano besedo Select vpišemo iskalne pojme. Po pritisku na
tipko K ali tipko L se v oknu za izpis rezultatov iskanja izpiše najprej
število zadetkov za vsak posamezen iskalni pojem in v zadnji vrstici število
zadetkov, ki ustrezajo iskalni zahtevi, podani v ukazu.

SELECT-1: Iskanje zapisov
V prvotni iskalni način se vrnemo s tipko Q ali Jz.
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Iskalni pojem lahko krajšamo z znakom '*' ali '?', in sicer ali na začetku ali na
koncu (npr. ukaz: SELECT inform?). Rezultat iskanja so vsi zapisi, ki v
določenih poljih vsebujejo del besede, naveden pred znakom za krajšanje.
Če je iskalnih pojmov več, moramo med njih postaviti logične operatorje
(AND, OR, NOT) ali kontekstne operatorje (WITH, NEAR, SUBFIELD,
HOLDINGS).
Pri navajanju operatorjev je pomembno upoštevati sintakso in vrstni red
izvajanja posameznih operacij iskanja; le tega lahko spremenimo s
postavljanjem oklepajev na ustreznih mestih. Vrstni red izvajanja operacij
iskanja je sledeč:
oklepaji
kontekstni operatorji
NOT
AND
OR

SELECT-2: Iskanje z operatorji
Če v iskalnem pojmu uporabimo rezerviran znak (?, :, (, ), =, *, /, %, ") ali
rezervirano besedo (AND, OR, NOT, FROM, OR, STEPS, E1, E2, E3 itd., R1,
R2, R3 itd., S1, S2, S3 itd.), moramo iskalni pojem ali pa samo rezerviran znak
oz. besedo napisati v narekovajih.

SELECT - 2
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Primer:
ukaz:

SELECT TI="Systems analysis and design" AND PY=1990

ALI LOGIKA
Če uvrstimo operator OR med dva iskalna pojma, so rezultat iskanja zapisi, ki
vsebujejo vsaj enega od obeh iskalnih pojmov.
Primer:
ukaz:

SELECT AU=(Zidar, Pavle OR Slamnik, Zdravko)

IN LOGIKA
Operator AND in kontekstni operatorji temeljijo na IN logiki. Če uvrstimo
operator AND ali katerega od kontekstnih operatorjev med dva iskalna pojma,
so rezultat iskanja zapisi, ki vsebujejo oba iskalna pojma.
Primer:
ukaz:

SELECT lunar AND eclipse

Kontekstni operatorji so:
(W) - WITH
(N) - NEAR
(S) - SUBFIELD
(H) - HOLDINGS

(W) - WITH
Z operatorjem WITH iščemo zapise, v katerih si iskalna pojma sledita v
podanem zaporedju in med njima ni vmesnih besed. Številka pred W pomeni
maksimalno število besed, ki lahko nastopajo med prvim in drugim iskalnim
pojmom. Operator W brez številk lahko vnesemo tudi kot oklepaj in zaklepaj:
().
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Primer:
ukaz:
ali
ali

SELECT lunar (W) eclipse
SELECT lunar () eclipse
SELECT lunar (2W) eclipse

(N) - NEAR
Z operatorjem NEAR iščemo zapise, v katerih si iskalna pojma sledita v
poljubnem vrstnem redu in med njima ni vmesnih besed. Številka pred N
pomeni maksimalno število besed, ki lahko nastopajo med obema iskalnima
pojmoma.

(S) - SUBFIELD
Iščemo zapise, v katerih iskalna pojma nastopata v istem polju/podpolju.

(H) - HOLDINGS
Iščemo zapise, ki hkrati vsebujejo oba iskalna pojma, in sicer v istem polju 996
oz. 997. Kot iskalne predpone lahko uporabimo le predpone, ki se nanašajo na
podatke o stanju zaloge v poljih 996 oz. 997 (CN, DA, DE, FI, IN, IR, LI, ND,
SG, SR, ST, TM).
Primer:
ukaz:

SELECT databases AND (SR=MK (H) SG=u68*)

Rezultat ukaza bodo zapisi, ki vsebujejo besedo 'databases' in imajo vsaj eno
polje 996 oz. 997, v katerem nastopata hkrati podpolje ≠2=MK (dobavitelj je
Mladinska knjiga) in podpolje ≠d=u68* (signatura je u68*).

NOT
Rezultat iskanja z operatorjem NOT so vsi zapisi, ki vsebujejo prvi iskalni
pojem, drugega pa ne. Poleg operatorja NOT lahko uporabimo tudi nikalno
obliko kontekstnih operatorjev (NOT W), (NOT N), (NOT S), (NOT H).
Primer:
ukaz:
ali

SELECT - 4

SELECT inform? NOT LA=eng
SELECT informat? (NOT 2W) retri?
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Z ukazom SELECT so možni še naslednji načini iskanja:


s pomočjo shranjenih množic iskanja



z omejevanjem po območju



z omejevanjem po letnici izdaje.

1. Iskanje s pomočjo shranjenih množic iskanja
Če smo najdene zapise shranili z ukazom SAVESET (gl. ukaz SAVESET) z
oznako Snn, jih lahko uporabimo pri nadaljnjem iskanju.
Primer:
ukaz:
ukaz:

SELECT BI=NEV9504
SAVESET S1

ukaz:
ukaz:

SELECT kemija (N) organska AND LA=slv AND PY=1990
SAVESET S2

ukaz:
ukaz:

SELECT S1 AND S2
SELECT S2 NOT DT=a

Če v ukazu SELECT navedemo več operandov Snn, lahko med njimi
uporabljamo samo logične operatorje (AND, OR, NOT). Pri uporabi
kontekstnih operatorjev bi bili rezultati napačni.
Operande Snn lahko uporabljamo samo pri iskanju v lokalni bazi podatkov.
2. Iskanje z omejevanjem po območju
Po območju je možno iskati v osnovnem indeksu in v dodatnih indeksih. Pri
iskanju po območju navedemo spodnjo mejo, dvopičje in zgornjo mejo. Iskanje
je omejeno na 500 različnih pojmov, to mejo pa lahko spremenimo s pomočjo
ukaza SET LIMIT (gl. ukaz SET LIMIT).
Primeri:
ukaz:
ukaz:
ukaz:
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SELECT DA=19941001:19941215
SELECT IN=099400155:099400410
SELECT KEM:LOM
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3. Iskanje z omejevanjem po letnici izdaje
Iskanje po letnici izdaje lahko omejimo tako, da za poševno črto navedemo leto
ali območje let.
Primera:
ukaz:
ukaz:

SELECT kemija/1994
SELECT kemija/1991:1993

V vzajemni bazi podatkov je zaradi velikega števila zapisov iskanje običajno
možno omejiti le na eno leto.

SELECT - 6
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SET LANGUAGE
Kratica

SET LANG
Z ukazom spremenimo oz. izberemo jezik komuniciranja.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico ali za
puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SET LANGUAGE
Po potrditvi se kazalec postavi v statusno vrstico in utripa pri Lang:. S
tipkama Ï in Õ izberemo ustrezen jezik in potrdimo s tipko L.

SET LANGUAGE-1: Sprememba jezika komuniciranja
Jezik komuniciranja lahko spremenimo tudi z ukazom SET UP in spremembo
parametra 'Language'.
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SET LIMIT
Z ukazom določimo zgornjo mejo oz. število pojmov, po katerih iščemo zapise.
Zaradi učinkovitosti izvedbe iskanja je v primeru, ko iščemo po skrajšanih
pojmih, iskanje omejeno na 500 različnih pojmov. Z ukazom SET LIMIT to
omejitev lahko spremenimo.
V ukazno vrstico vpišemo ukaz in število iskalnih pojmov.

Ukazna vrstica

Ukaz: SET LIMIT <meja iskanja>
Če omejitev povečamo, je rezultat natančnejši, vendar je iskanje lahko
dolgotrajno. Iskanje lahko prekinemo s tipko Jc.
Ukaz lahko uporabljamo samo pri iskanju v lokalni bazi podatkov (v vzajemni
bazi podatkov je omejitev vedno 500 različnih pojmov).

SET LIMIT-1: Uporaba ukaza SET LIMIT
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SET PASSWORD
Z ukazom spremenimo svoje uporabniško geslo.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

SET PASSWORD
Po potrditvi ukaza se izpiše besedilo Old password:, za katerim vnesemo
staro geslo. Vnos gesla vsakič potrdimo s tipko L. Za besedilom New
password: vnesemo novo geslo. Za besedo Verification: ponovno
vnesemo novo geslo in ga s tem potrdimo. V vrstici sporočil se izpiše sporočilo
Geslo je spremenjeno. Če gesla nismo pravilno potrdili, se izpiše
sporočilo Napaka pri potrditvi gesla. Vnos gesla na zaslonu ni
viden. Geslo mora biti daljše od 5 in krajše od 30 znakov ter brez presledkov.
Zaradi varnosti baze podatkov je priporočljivo spremeniti geslo vsaj enkrat
mesečno. Paziti moramo, da geslo ostane tajno.

SET PASSWORD-1: Spreminjanje gesla

Opozorilo:
Ukaz lahko uporabljajo le v tistih sistemih COBISS.XX, v katerih ni mogoče
spremeniti gesla preko portala Izobraževanje.
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SET TERMINAL
Z ukazom SET TERMINAL izpišemo in spremenimo določene značilnosti
terminala.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico ali za
puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SET TERMINAL
Po potrditvi se v oknu za izpis rezultatov iskanja izpišejo značilnosti terminala.
Po parametrih se pomikamo s tipkama Ï in Õ. Parametru spremenimo
vrednost s pritiskom na tipko » ali tipko Q.
Izhod omogoča tipka L.
Enakovreden ukazu SET TERMINAL je ukaz SHOW TERMINAL.

SET TERMINAL-1: Spreminjanje značilnosti terminala
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SET TYPE
Z ukazom izberemo oz. spremenimo tip maske vnosa.
Ukaz je dovoljen samo v iskalnem načinu. V vrstičnem načinu dela (line mode)
vpišemo v ukazno vrstico ukaz SET TYPE. V zaslonskem načinu dela (screen
mode) uporabimo ukazni tipki V D.
Ukaz
Ukazni tipki

SET TYPE
VD
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na ukazni tipki se izpiše seznam tipov mask
vnosa. V zadnji vrstici seznama vpišemo ustrezno številko in potrdimo s tipko
L. Po potrditvi se vrnemo v okno za iskanje, v statusni vrstici pa se izpiše
ustrezna maska vnosa.

SET TYPE-1: Spreminjanje tipa maske vnosa
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SET UP
Z ukazom SET UP spreminjamo vrednosti parametrov, od katerih je odvisno
delovanje programa.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

SET UP

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika s parametri in njihovimi
vrednostmi. Po parametrih se pomikamo s tipkami Š, Đ, Ć in Ž. Vrednosti
parametrov spreminjamo tako, da se s tipko Q ali » pomikamo po
vrednostih naprej, s tipko A pa nazaj. Pri numeričnih vrednostih lahko
vrednost (številko) kar vtipkamo.
Izhod omogoča tipka L.
V nadaljevanju so našteti posamezni parametri ter njihove vrednosti.
Priporočene vrednosti so označene z znakom "*".

Keypad
Uporaba pomožne tipkovnice:



application*: pomožni del tipkovnice je v aplikacijskem načinu
delovanja (tipke pomožnega dela tipkovnice delujejo kot ukazne tipke)
numeric: pomožni del tipkovnice je v numeričnem načinu delovanja

Interpret
Interpretacija znakov na tipkovnici:



American: oglate oklepaje, zaklepaje, podpičje, dvopičje itd. dobimo
brez tipke G. Šumnike dobimo tako, da pritisnemo tipko G, črko
"v" in osnovno črko.
COBISS*: šumnike dobimo s pritiskom na določene tipke (črko "š"
dobimo s tipko za oglati oklepaj, "č" s tipko za podpičje itd.). Oglate
oklepaje, podpičje itd. dobimo tako, da najprej dvakrat pritisnemo
tipko G in nato tipko za posamezni znak.

Keyboard
Razporeditev tipk na tipkovnici:
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QWERTY*: tipkovnica je postavljena na zaporedje znakov QWERTY
QWERTZ: tipkovnica je postavljena na zaporedje znakov QWERTZ
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Start level
Določimo, katera podpolja, glede na stopnjo obveznosti, se bodo pojavila v
maski. Možne vrednosti parametra so od 1 do 7. Priporočena vrednost je 7.

Exit level
Določimo, katera podpolja, glede na stopnjo obveznosti, so obvezna. Možne
vrednosti parametra so od 1 do 7. Priporočena vrednost je 1.

Language
Jezik sporočil:



eng: jezik sporočil je angleški
slv*: jezik sporočil je slovenski

Printer
Za nastavitve tiskalnikov gl. priročnik COBISS2/Katalogizacija, Dodatek E.











HP Laser Jet II (queue)
EPSON thermal line printer
FARGO (labels)
DL700, DL3800 (eprom COBISS)
HP (PCL, CP-852 & Latin-1)
Ther. line printer (CP 1250)
Ther. line printer (CP 852)
HP Laser Jet II - duplex prt
FUJITSU DL 3750 PLUS
Datamax tiskalniki

Vrsta tiskalnika se shrani glede na segment, v katerem smo trenutno prijavljeni,
zato je možna nastavitev različnih tiskalnikov v segmentih
COBISS2/Katalogizacija, COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi.

Queue
Številka sistemskega tiskalnika.

Condensed



SET UP - 2

no*: izpis na tiskalniku je normalen. Pri večini izpisnih programov
lahko pustimo vrednost "no". Če namreč potrebujemo zgoščen izpis, ga
program avtomatsko vključi.
yes: izpis na tiskalniku je stisnjen (zgoščen)
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List divide
Parameter se upošteva samo pri izpisovanju listkov:



word*: deljenje po besedah
letter: deljenje po črkah

Def. card format
Privzeta številka listka. Če za ukazom LIST, PRINT ali SYSPRINT ne
navedemo številke listka, se upošteva številka listka, navedena pri tem
parametru.

Key repeat
Vplivamo na nastavitev terminala AUTO REPEAT po odjavi iz sistema
COBISS:



yes*: ohrani se nastavitev, ki smo jo imeli pred prijavo v sistem
no: izključi AUTO REPEAT

Cir search limit
Omejitev iskanja v lokalnem katalogu (v segmentu COBISS/Izposoja):



none*: brez omejitve iskanja
noarticle: pri iskanju niso upoštevani članki

Cir print debt
Določi, kam se izpiše potrdilo pri poravnavi terjatev oz. pri ukazu PRTALL (v
segmentu COBISS/Izposoja):



local *: na lokalni tiskalnik, povezan s terminalom
queue: na tiskalnik, ki ga izberemo med tistimi, ki so nameščeni v
knjižnici

Cir print eti
Določi, kam se izpiše nalepka s podatki o članu, ki jo izdelamo z ukazom ETI
(v segmentu COBISS/Izposoja):



local *: na lokalni tiskalnik, povezan s terminalom
queue: na tiskalnik, ki ga izberemo med tistimi, ki so nameščeni v
knjižnici

Automatic display
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yes: tipke Q do T določijo format izpisa in izpišejo naslednji zapis
v tem formatu
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Prefix
Za parametrom navedemo iskalne predpone (dvočrkovne oznake polj), po
katerih želimo iskati. Te predpone so izpisane v oknu za iskanje.

Primer:
Prefix: AU,TI,PY,LA,BN

Format
Za parametrom navedemo imena formatov, ki jih bomo lahko izbirali s tipkami
Q do T.
Primer:
Format: BIB,CTRL,SHOR,L10,FULL
(S pritiskom na tipko Q izberemo format BIB, s tipko W format CTRL, s
tipko E format SHOR, s tipko R listek L10 in s tipko T format FULL.)

Expand code



no: pri izpisu polja s kodiranimi podatki se izpiše le koda, ne pa tudi
pomen kode
yes*: pri izpisu polja s kodiranimi podatki se izpiše koda in njen
pomen

Hold format
Določi obliko izpisa knjižnic pri formatu COPY:



new line*: knjižnice se izpisujejo ena pod drugo
semicolon: knjižnice se izpisujejo ena poleg druge, ločuje pa jih
presledek, podpičje, presledek

Bold subfield



yes*: v direktoriju je ime podpolja (v ukazni vrstici) izpisano svetleje
no: ime podpolja ni izpisano svetleje

Key help



yes: namesto statusne vrstice so v spodnji vrstici napisane najbolj
pogoste tipke in njihov pomen
no*: v spodnji vrstici je izpisana statusna vrstica

Non-stop help
 yes: pri delu se na zaslonu neprekinjeno izpisujejo navodila (primerno
predvsem za začetnike)
SET UP - 4
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 no*: navodila se ne izpisujejo

Bold attr.



enabled*: v direktoriju je tekoče polje in podpolje izpisano poudarjeno
disabled: v direktoriju je tekoče polje in podpolje izpisano inverzno
(pri nekaterih emulatorjih so poudarjeni znaki izpisani normalno)

Fast exit



no*: pred izhodom iz programa je potrebna potrditev (odgovor na
vprašanje Želite zapustiti program (D/N?)
yes: program zapustimo brez dodatnega programskega vprašanja

Hold level




1 (SI,NC,RD): pri izpisu podatkov o stanju zaloge se izpišejo podatki o
knjižnici (sigla in ime) in število izvodov, pri serijskih publikacijah pa
še datum poročanja
2 (1+YE)*: izpišejo se podatki kot pod 1, pri serijskih publikacijah pa
tudi zaloga po letih
3 (2+SR,PR,AM,FI,RE): ob podatkih, ki se izpišejo pod 2, se za
serijske publikacije izpiše še dobavitelj, cena, način nabave, financer in
opomba

Def. type
Izberemo tip maske vnosa, ki se vključi ob prijavi.

Script
Nabor znakov na tiskalniku. Za izpis v latinici mora biti parameter nastavljen
na vrednost:
Cyr OFF Greek OFF OldCyr OFF*.

Broadcast
Na zaslonu se lahko izpisujejo obvestila o prejetih sporočilih po telefonu
(PHONE) in elektronski pošti (MAIL) ter obvestila o opravljenih postopkih
(JOB). Če posamezna obvestila motijo, jih lahko izklopimo.
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PHONE MAIL JOB*
NOPHONE MAIL JOB
PHONE NOMAIL JOB
NOPHONE NOMAIL JOB
PHONE MAIL NOJOB
NOPHONE MAIL NOJOB
PHONE NOMAIL NOJOB
NOPHONE NOMAIL NOJOB
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SET UP
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Line mode



no*: ko se prijavimo, pridemo v zaslonski način dela (screen mode)
yes: ko se prijavimo, pridemo v vrstični način dela (line mode)

Add FF to printout



no*: na koncu izpisne liste se ne doda sekvenca za pomik na novo stran
(Form feed)
yes: na koncu izpisne liste se doda sekvenca za pomik na novo stran

SET UP - 1: Spreminjanje vrednosti parametrov v SET UP-u

SET UP - 6
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SHOW BASE

SHOW BASE
Kratica

SB
Z ukazom izpišemo na zaslon nekatere lastnosti lokalne baze podatkov.
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

SHOW BASE

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpišejo naslednji podatki:
•
•
•
•

število vseh zapisov v lokalni bazi podatkov
število vseh zapisov v lokalni bazi podatkov, ki so bili v njej kreirani
zaporedna številka knjižnice
zadnja lokalna številka zapisa v bazi podatkov

SHOW BASE - 1: Izpis po potrditvi ukaza
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SHOW TIME

SHOW TIME
Z ukazom SHOW TIME na zaslon izpišemo tekoči datum in čas.
Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico ali za
puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SHOW TIME
Po potrditvi se v ukazni vrstici izpiše tekoči datum in čas.

SHOW TIME-1: Izpis datuma in časa
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SORT

SORT
Zapisi, ki jih dobimo po iskanju, so urejeni po rastočih identifikacijskih
številkah. Če želimo zapise pregledati ali izpisati v drugačnem vrstnem redu,
jih lahko z ukazom SORT poljubno razvrstimo (npr. po naslovih, avtorjih,
jeziku, po UDK vrstilcu, po letu izida).
Po končanem iskanju vpišemo za puščico v vrstici za vnos ukazov po iskanju
ali v ukazno vrstico ukaz SORT, območje zapisov ter seznam dvočrkovnih
oznak polj.

Ukazna vrstica

Ukaz: SORT <območje>/<seznam polj>
Zapisi bodo razvrščeni po naraščajočem vrstnem redu (ASCII sort z
upoštevanjem diakritičnih znamenj) tistih polj, katerih oznake smo navedli. Če
za dvočrkovno oznako polja navedemo znak >, bodo zapisi razvrščeni v
padajočem vrstnem redu. Število polj ni omejeno.
Če želimo razvrstiti samo numerični del podatkov posameznega podpolja,
navedemo za oznako pripadajočega polja znak #.
Če želimo razvrstiti vse najdene zapise (celotno območje), lahko uporabimo
oznako ALL.
Primeri:
ukaz:
ali
ali
ali
ali
ali

SORT ALL/DC,TI,AU
SORT 23-510/PY,LA,TI,AU
SORT 1-213/AU
SORT ALL/$C\
SORT ALL/$C>
SORT ALL/PY#>,TI

ukaz:
ukaz:

DISPCODE L1 215h
SORT ALL/L1#,TI

Razvrstimo lahko največ 500 zapisov. Če želimo razvrstiti več kot 500 zapisov,
lahko povečamo omejitev z ukazom SET LIMIT, vendar je razvrščanje lahko
dolgotrajno.
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SORT-1: Razvrščanje najdenih zapisov

SORT - 2
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SORTHOLD

SORTHOLD
Z ukazom SORTHOLD razvrstimo vsa polja 996/997 v zapisu. V direktoriju
zapisa vpišemo v ukazno vrstico
SORTHOLD

Ukaz

Pri monografskih publikacijah se po potrditvi ukaza izpišejo tri možnosti
razvrščanja polj 996. Polja 996 lahko razvrstimo naraščajoče po:
•
•
•

oznaki podlokacije (996d\l), interni oznaki (996d\i) in inventarni
številki (996f)
oznaki podlokacije, interni oznaki in oznaki dela (996d\x)
oznaki podlokacije, interni oznaki, oznaki primerka (996c) in oznaki
dela

Pri razvrščanju se najprej upošteva element l, nato i itd.
Polja 997 se razvrstijo naraščajoče po letnici (997k), letniku (997j) in oznaki
primerka (997c). Pri razvrščanju se najprej upošteva podpolje k, nato j in
nazadnje c.

SORTHOLD - 1: Razvrščanje polj 996 v zapisu

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.
© IZUM, september 2004
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STORE HOLDINGS

STORE HOLDINGS
STH

Kratica

Z ukazoma STORE HOLDINGS in RESTORE HOLDINGS lahko polja s
podatki o stanju zaloge 996/997/998 prenesemo iz enega zapisa v drug zapis.
Z ukazom STORE HOLDINGS shranimo polja s podatki o stanju zaloge v
vmesni pomnilnik. V direktoriju zapisa, katerega polja 996/997/998 želimo
shraniti, vpišemo v ukazno vrstico
STORE HOLDINGS

Ukaz

Tako shranimo polja 996/997/998 v vmesni pomnilnik.

STORE HOLDINGS - 1: Shranitev polj 996/997/998 v vmesni pomnilnik

Ukaz uporabimo, če npr. želimo zbrisati duplikat, polja s podatki o stanju
zaloge pa prenesti v originalni zapis. Pred brisanjem duplikata z ukazom
STORE HOLDINGS shranimo polja s podatki o stanju zaloge v vmesni
pomnilnik, nato pa jih z ukazom RESTORE HOLDINGS vnesemo v originalni
zapis.
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Opozorilo:
Za ukazom STORE HOLDINGS mora vedno slediti ukaz RESTORE
HOLDINGS. Če pomotoma dvakrat zaporedoma uporabimo ukaz STORE
HOLDINGS (v dveh različnih zapisih), lahko izgubimo podatke o stanju
zaloge. Zato se v takšnem primeru izpiše sporočilo Podatkov o stanju
zaloge še niste prenesli (RTH). Ali jih želite
prekriti?. Če odgovorimo pritrdilno, se ukaz izvede, sicer ne.

Opozorilo:
Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne
morejo več uporabljati.

STORE HOLDINGS - 2
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STORE RECORD

STORE RECORD
Z ukazom STORE RECORD shranimo v vmesni pomnilnik vsa polja v zapisu
razen polj 996, 997 in 998.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico napišemo
Ukaz

STORE RECORD

STORE RECORD - 1: Vnos ukaza v direktoriju

Ukaz uporabljamo v postopkih redakcije zapisov, ko je potrebno uskladiti zapis
v lokalni bazi z zapisom v vzajemni bazi podatkov.
Z ukazom STORE RECORD vsebino zapisa shranimo, potem pa v drug zapis,
ki ga dopolnjujemo, vrinemo posamezno polje. Glede na to, kje želimo polje
vriniti, se postavimo pred tekoče polje (način Insert) ali za tekoče polje
(način Add). Po pritisku na tipki V A se izpiše seznam shranjenih polj,
kjer izberemo želeno polje.
V isti vmesni pomnilnik se shranjujejo tudi polja, ki jih brišemo s tipko D ali
kopiramo s tipkama V D. Vmesni pomnilnik vsebuje zadnjih 200 polj, ki
so bila brisana/kopirana oziroma shranjena z ukazom STORE RECORD.
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SUM

SUM
Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom FIND. Z ukazom SUM seštejemo
cene v podpoljih 3 tistih polj 996 oz. 997, ki ustrezajo kriterijem, določenim z
ukazom FIND. Če ukazu SUM dodamo določilo /998, seštejemo cene v tistih
poljih 998, ki ustrezajo pogojem, postavljenim z ukazom FIND.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. V vrstico za vnos
ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico napišemo
SUM <območje>

Ukaz

SUM/998 <območje>
Ukaz SUM sešteje cene ločeno po valutah. Z oznako Sum je označen seštevek
cen v domači valuti. Z oznako Sum-% je označen seštevek cen z upoštevanim
popustom oz. rabatom.

SUM - 1: Izpis po potrditvi ukaza
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SYSDUMP

SYSDUMP
Z ukazom izpišemo zapis z vsemi polji in podpolji na sistemski tiskalnik.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju, ko na primer ažuriramo določen
zapis in ga želimo izpisati na tiskalnik.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SYSDUMP
Po potrditvi se na sistemski tiskalnik izpiše zapis z vsemi polji in podpolji.
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SYSPRINT

SYSPRINT
Z ukazom izpišemo kataložne listke na sistemski tiskalnik.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo
Ukaz

SYSPRINT <številka listka>/<območje> (<število kopij>)
SYSPRINT <številka listka>,<območje> (<število kopij>)
SYSPRINT/E <številka listka>/<območje> (<število kopij>)
SYSPRINT,E <številka listka>,<območje> (<število kopij>)
Po potrditvi ukaza se na sistemski tiskalnik izpišejo listki v navedenem številu
kopij.
Če številke listka ne vpišemo, se upošteva številka listka, ki je navedena v SET
UP-u pri parametru Def. card format. Če ne navedemo območja, se
izpiše listek (ali listki) za prvega izmed najdenih zapisov. Če ne navedemo
števila kopij, se izpiše po en listek.
Če ukazu dodamo določilo /E, se po potrditvi odpre urejevalnik besedila, kjer
lahko pred izpisom popravimo vsebino listka.
Primeri:
SYSPRINT ,1–10 (3)
SYSPRINT 05
SYSPRINT/E /2–4
SYSPRINT 01/2–3
Seznam vseh definiranih listkov dobimo z ukazom ?LIST.
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SYSPRT

SYSPRT
Z ukazom izpišemo zapise v poljubnem formatu na sistemski tiskalnik.
Ukaz lahko uporabimo po iskanju ali v direktoriju. V vrstico za vnos ukazov po
iskanju ali v ukazno vrstico napišemo
SYSPRT <območje>,<ime formata>

Ukaz

SYSPRT <ime formata>,<območje>
SYSPRT <območje>
SYSPRT
Po potrditvi ukaza se na sistemski tiskalnik izpišejo izbrani zapisi v navedenem
formatu. Če imena formata ne navedemo, se zapisi izpišejo v privzetem oz.
trenutno izbranem formatu.
Če po iskanju vpišemo samo ukaz SYSPRT, se izpiše prvi izmed najdenih
zapisov v privzetem formatu.
Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z
vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa
interval (od–do).
Primer:
SYSPRT 1,4–10,12,13,20,FULL
Na sistemski tiskalnik lahko izpišemo tudi zapis, ki ga trenutno ažuriramo. V
direktoriju zapisa napišemo v ukazno vrstico ukaz SYSPRT ali ukaz
SYSPRT 0,<ime formata>.
Če ukazu SYSPRT dodamo določilo /HEAD, se na vsaki strani izpiše glava, ki
smo jo predhodno definirali z ukazom HEAD.
Primera:
SYSPRT/HEAD 1–20
SYSPRT/HEAD 1–10,15–20,BIB
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SYSPRT /FIND

SYSPRT/FIND
Ukaz lahko uporabljamo samo za ukazom FIND. Z ukazom SYSPRT/FIND
izpišemo na sistemski tiskalnik zapise, v katerih vsaj eno polje 996 oz. 997
ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND. Če ukazu dodamo določilo
/998, izpišemo na sistemski tiskalnik samo tiste zapise, v katerih vsaj eno polje
998 ustreza kriterijem ukaza FIND.
Ukaz lahko uporabljamo samo v lokalni bazi podatkov. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in območje zapisov,
dobljenih po iskanju z ukazom SELECT ali z iskalnimi predponami. Vpišemo
lahko tudi ime formata, v katerem želimo izpisati zapise.
Ukazna vrstica

Ukaz: SYSPRT/FIND <območje>
ali

SYSPRT/FIND <območje>,<ime formata>

Ukaz: SYSPRT/FIND/998 <območje>
ali

SYSPRT/FIND/998 <območje>,<ime formata>

Po potrditvi ukaza se izpišejo na sistemski tiskalnik zapisi, ki vsebujejo vsaj
eno polje 996/997 ali 998, ki ustreza kriterijem ukaza FIND.
Pri vsakem posameznem zapisu se poleg bibliografskih podatkov izpišejo tudi
podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997 ali 998, ki ustrezajo kriterijem
ukaza FIND, in sicer se izpišejo (razen v FORMAT-u FULL in formatih
listkov) sledeča vnaprej definirana podpolja:
•

po ukazu SYSPRT/FIND se pri monografskih publikacijah izpiše
inventarna številka in signatura (podpolji 996≠fd), pri serijskih
publikacijah pa inventarna številka, signatura, letnik, letnica, zvezki
(podpolja 997≠fdjklm).

•

po ukazu SYSPRT/FIND/998 se izpiše sigla, število primerkov, splošni
podatki o zalogi, letnica, način nabave, dobavitelj, cena (podpolja
998≠bcgkv23).

Če želimo izpisati poljubna podpolja iz polj s podatki o stanju zaloge, lahko za
območjem zapisov oz. za imenom formata v oglatem oklepaju navedemo
podpolja, ki naj se izpišejo.
Primeri:
ukaz:
ukaz:
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Izpišejo se samo podpolja, ki smo jih navedli v oglatem oklepaju. Če podpolj
ne navedemo posebej, se izpišejo vnaprej definirana podpolja.
Če ukazu SYSPRT/FIND ali SYSPRT/FIND/998 dodamo določilo /HEAD, se na
vsako novo stran izpisa izpiše glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom
HEAD.
Primeri:
ukaz:
ukaz:

SYSPRT/FIND - 2

SYSPRT/FIND/HEAD 1-100 [fd3]
SYSPRT/FIND/998/HEAD 1-50,110-200,SHORT
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UNADOPT

UNADOPT
Ukaz uporabljamo samo v normativni bazi podatkov.
Knjižnica, ki si je v normativni bazi podatkov prisvojila določen normativni
zapis (gl. ukaz ADOPT), lahko ta zapis sprosti z ukazom UNADOPT.
Ukaz lahko vpišemo v direktoriju med ažuriranjem zapisa ali v vrstico za vnos
ukazov po iskanju. V prvem primeru navedemo samo ukaz, v drugem pa ukaz
in številko zadetka.
UNADOPT

Ukaz

UNADOPT <št. zadetka>
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše Sprostili ste zapis za
<enotna značnica>. Sedaj lahko zapis popravljajo vsi katalogizatorji, ki
imajo uporabniško ime za delo v normativni bazi podatkov.
Opozorilo:
Če smo ukaz vpisali v direktoriju zapisa, moramo zapis ponovno shraniti (tudi
če ga sicer nismo spreminjali). V nasprotnem primeru se ukaz ne bo izvedel.
Če pomotoma poskušamo sprostiti zapis, ki si ga ni prisvojila naša knjižnica,
temveč neka druga, dobimo sporočilo Za zapis je prevzela
odgovornost knjižnica <akronim>.
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UNLOCK

UNLOCK
Z ukazom UNLOCK odklenemo zapis, ki je zaklenjen z ukazom LOCK1.
Ukaz uporabimo, če smo popravljali in potem pomotoma zaklenili zapis, ki
smo ga prevzeli iz vzajemne baze podatkov.
Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: UNLOCK
Ker zapisa nismo spreminjali, se po potrditvi ukaza v vrstici sporočil izpiše
sporočilo Zapis se ni spremenil. Želite, da se zapis
ponovno shrani (d/n)?. Na vprašanje odgovorimo pritrdilno in tako
odklenemo zapis.
Nato moramo obvestiti kreatorja zapisa, da vzpostavi prejšnje stanje, torej da
prekrije naš zapis v vzajemni bazi, ki je sedaj odklenjen, s svojim zapisom. To
lahko kreator izvede z ukazom SAVE.
Za uporabo ukaza UNLOCK moramo imeti ustrezno pooblastilo (enako kot za
ukaz LOCK1).
Z ukazom UNLOCK odklenemo tudi zapis, ki je zaklenjen z ukazom LOCK2.
To pooblastilo ima ustanova, ki je nacionalni član.
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UP

UP
Ukaz UP uporabimo, če želimo poiskati nekemu zapisu nadrejen zapis.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V bazi podatkov smo našli
zapis, ki je na drugem nivoju (SON). Za puščico v vrstici nad statusno vrstico
ali v ukazno vrstico vpišemo ukaz in številko zapisa.

Ukazna vrstica

Ukaz: UP <št. zadetka>

UP-1: Vpis ukaza
Po potrditvi se v ukazni vrstici izpiše število najdenih nadrejenih zapisov
(eden). Zapis izpišemo s tipko Z ali ukazom DISPLAY.
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UP-2: Izpis po potrditvi ukaza
Če zapis nima nadrejenih zapisov, se po potrditvi ukaza izpiše sporočilo
Hierarhičnega odnosa ni.

UP - 2
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?FIELDS

?FIELDS
Z ukazom ?FIELDS izpišemo seznam dvočrkovnih oznak vseh polj.
Ukaz lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. Ukaz vpišemo za
puščico v vrstici nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico. V zaslonskem načinu
dela lahko uporabimo tipko X.
Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: ?FIELDS
X
Po potrditvi se izpiše prva stran seznama polj. Vsako naslednjo stran dobimo s
pritiskom na katerokoli tipko. Po seznamu lahko iščemo s pomočjo tipke B
ali tipk Y C. Izpis prekinemo s tipko F.

?FIELDS-1: Izpis seznama polj
Izpiše se iskalna pripona oz. predpona, izpisna koda, ime polja, način
indeksiranja ter ustrezno polje/podpolje (ali več polj/podpolj).
Dvočrkovne oznake polj uporabljamo pri iskanju (kot iskalne pripone in
predpone) in pri izpisih (kot izpisne kode).
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V seznamu so najprej navedene iskalne pripone (suffix), ki jih uporabljamo kot
omejitev pri iskanju v osnovnem indeksu, nato iskalne predpone (prefix), ki jih
uporabljamo pri iskanju v dodatnih indeksih. Na koncu seznama so navedena
polja, ki niso iskalna (samo izpisne kode).

?FIELDS - 2
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?FORMAT

?FORMAT
Z ukazom ?FORMAT izpišemo seznam vnaprej definiranih formatov in
formatov, ki smo jih definirali med delom (uporabniško definiranih formatov).
Ukaz lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?FORMAT
Po potrditvi se izpiše seznam vseh formatov.

?FORMAT-1: Izpis seznama formatov
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?LIST

?LIST
Z ukazom ?LIST izpišemo seznam vseh definiranih formatov listkov.
Ukaz lahko uporabimo v iskalnem načinu in v direktoriju. Za puščico v vrstici
nad statusno vrstico ali v ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?LIST
Po potrditvi se izpiše seznam vseh listkov.

?LIST-1: Izpis seznama listkov
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?SELECTS

?SELECTS
S tem ukazom pregledamo, katere iskalne izraze smo shranili z ukazom
SAVESELECT (gl. ukaz SAVESELECT).
V ukazno vrstico ali v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

?SELECTS

Po potrditvi ukaza se izpiše okno s seznamom shranjenih iskalnih izrazov.

?SELECTS - 1: Okno s shranjenimi iskalnimi izrazi
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?SELECTS - 1

COBISS2/Katalogizacija

?SETS

?SETS
S tem ukazom pregledamo, katere množice zapisov smo shranili z ukazom
SAVESET (gl. ukaz SAVESET).
V ukazno vrstico ali v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo
Ukaz

?SETS
Po potrditvi ukaza se izpiše okno z naslednjimi podatki: ime (oznaka)
shranjene množice zapisov; število zapisov, shranjenih pod posameznim
imenom; uporabnik, ki je shranil množico zapisov; datum in ura shranjevanja;
iskalni izraz, ki je bil pred shranjevanjem uporabljen.

?SETS - 1: Okno s shranjenimi množicami zapisov
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?SETS - 1

A

PREGLED POSTOPKOV IN
UKAZOV

A.1 ISKANJE/SEARCH MODE
Ukaz
• AUTOFIND
• CHECK/RECORD

Tipke

Postopek – aktivnost
na osnovi iskalnega izraza v ukazu SELECT se avtomatsko
tvorijo parametri za ukaz FIND
preverjanje kakovosti zapisov v lokalni ali vzajemni bazi

• COMPARE
COMPARE/PRT
COMPARE/SYSPRT

izpišemo razlike med vsebino dveh ali več zapisov na
zaslon, na lokalni tiskalnik ali na sistemski tiskalnik

• CONFIRM/TD

potrdimo tipologijo

• COUNT

preštejemo število polj 996/997, ki ustrezajo kriterijem,
določenim z ukazom FIND

COUNT/998
COUNT/NUMBER
• COUNT/SELECT

COUNT/SELECT/998

COUNT/SELECT/NUMBER

• DIFF
DIFF/PRT
DIFF/SYSPRT
• DISPCODE
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preštejemo število polj 998, ki ustrezajo kriterijem,
določenim z ukazom FIND
preštejemo število polj 997, ki ustrezajo kriterijem ukaza
FIND, in število zvezkov, vpisanih v podpoljih m teh polj
preštejemo število polj 996/997, ki ustrezajo kriterijem
ukaza FIND, in izberemo ter preštejemo zapise, v katerih
se ta polja nahajajo
preštejemo število polj 998, ki ustrezajo kriterijem ukaza
FIND, in izberemo ter preštejemo zapise, v katerih se ta
polja nahajajo
preštejemo število polj 997, ki ustrezajo kriterijem ukaza
FIND, število zapisov, v katerih se ta polja nahajajo, in
število zvezkov, vpisanih v podpoljih m teh polj
izpišemo razlike med vsebino zapisa v lokalni bazi in
pripadajočega zapisa v vzajemni bazi podatkov na zaslon,
na lokalni tiskalnik ali na sistemski tiskalnik
definiramo izpisno kodo, ki jo uporabimo pri definiranju

A-1

Dodatek A
Ukaz

COBISS2/Katalogizacija
Tipke

• DISPLAY

Z
O
• DISPLAY/FIND

DISPLAY/FIND/998

• DISPLAY SET
• DOWN
• EDIT

Postopek – aktivnost
formata (naštejemo podpolja z ustreznimi ločili)
na zaslon izpišemo zapise v poljubnem formatu
izpišemo prvi zapis in nato vsak naslednji zapis
izpišemo vsak predhodni zapis
na zaslon izpišemo zapise, v katerih vsaj eno polje 996/997
ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND – izpišejo se
tudi podatki o stanju zaloge iz tistih polj 996/997, ki
ustrezajo kriterijem ukaza FIND
na zaslon izpišemo zapise, v katerih vsaj eno polje 998
ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND – izpišejo se
tudi podatki o stanju zaloge iz tistih polj 998, ki ustrezajo
kriterijem ukaza FIND
izpišemo rezultate zadnjega iskanja v lokalni ali vzajemni
bazi podatkov (samo v vrstičnem načinu dela)
poiščemo izbranemu zapisu podrejene zapise

• EDIT CODES

prehod v direktorij – spreminjanje obstoječega zapisa v
lokalni bazi in prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov
spreminjanje zapisa neposredno v vzajemni bazi podatkov
(samo v zaslonskem načinu dela)
zapis za kontinuirani vir v lokalni bazi prekrijemo z
zapisom iz mednarodne baze podatkov ISSN (samo v
zaslonskem načinu dela)
zapis za kontinuirani vir v lokalni bazi prekrijemo z
zapisom iz lokalne baze podatkov ISSN (samo v
zaslonskem načinu dela)
vnos in spreminjanje omejitve dostopnosti v podpolju
996/997u
kreiranje datotek z različnimi informacijami, ki so
vključene v segmente programske opreme COBISS
vnos in spreminjanje številke za izposojo v podpolju
996/9979
ažuriranje lokalnih šifrantov

• EDIT DEF

določanje privzetih vrednosti podpolj

• EDIT FORMAT

definiranje izpisnih kod in izpisnih formatov

• EDIT LIST

popravljanje listkov

• EDIT STATUS

vnos in spreminjanje statusa, datuma statusa in inventarne
opombe v podpoljih 996/997q, t in r
spreminjanje stopnje obveznosti podpolj v izbrani maski
vnosa; določanje največje dolžine vnosa; določanje
številke lokalnega šifranta; itd.
zapustimo program

• EDIT/HOST
• EDIT/ISSN

EDIT/ISSN/LOCAL

• EDIT ACCESS
• EDIT ANNOUNCE
• EDIT CN

• EDIT TYPE

• EXIT

F

• EXPAND

I

A-2

pregledamo pojme v osnovnem indeksu ali v dodatnih
indeksih v lokalni bazi podatkov
izpišemo seznam pojmov od vpisanega iskalnega pojma
naprej – v lokalni bazi podatkov (za iskalno predpono
vpišemo iskalni pojem in pritisnemo tipko I)
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Ukaz

Dodatek A
Tipke

Postopek – aktivnost

YI

pregledamo pojme v osnovnem indeksu ali v dodatnih
indeksih v vzajemni bazi podatkov
izpišemo seznam pojmov od vpisanega iskalnega pojma
naprej – v vzajemni bazi podatkov (za iskalno predpono
vpišemo iskalni pojem in pritisnemo tipki Y I)

EXPAND/HOST

• EXPORT

pošiljanje zapisov v poljubnem formatu po e-pošti

• EXPORT/FIND
• FIND

pošiljanje zapisov v poljubnem formatu, z navedbo
podpolj 99X, ki naj se izpišejo
določimo kriterije izbora polj 996/997/998

• FORMAT

izberemo ali sami definiramo izpisni format zapisov

• HEAD

definiramo glavo, ki se izpiše na vsaki strani pri izpisu na
lokalni ali sistemski tiskalnik (določilo /HEAD)
izpišemo zapise, ki so v hierarhičnem odnosu z izbranim
zapisom (v vrstičnem načinu dela ukaz HIER, v
zaslonskem načinu dela tipka E)
prehod z iskanja v lokalni bazi na iskanje v vzajemni bazi

• HIER

E

• HOST

VQ

• LINE

prehod z zaslonskega načina dela na vrstični način dela
(samo v zaslonskem načinu dela)
več bibliografskih zapisov z enako nepovezano (ali
napačno povezano) značnico hkrati povežemo z ustreznim
normativnim zapisom
izpišemo listke na zaslon

• LINK/AUTHORS

• LIST
LIST/E

pred izpisom listkov na zaslon lahko v urejevalniku
besedila popravimo vsebino listkov
naložimo zapise iz seznama v formatu IDS

• LOAD
• LOCAL

VQ

• LOGOFF

F

• MOVEHOLD
• NEW
• NEW/INCL
• NEW/ISSN
NEW/ISSN/LOCAL
• NEW/NET
• NEW/OCLC
• PRINT
PRINT/E
• PRT
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prehod z iskanja v vzajemni bazi na iskanje v lokalni bazi
podatkov
zapustimo program
prenos podatkov o stanju zaloge in podatkov o izposoji
(polja 996/997) iz enega zapisa v drug zapis
kreiranje novega zapisa – prehod v direktorij
kreiranje novega zapisa s pomočjo podobnega obstoječega
zapisa
prenos zapisa za kontinuirani vir iz mednarodne baze
podatkov ISSN (samo v zaslonskem načinu dela)
prenos zapisa za kontinuirani vir iz lokalne baze podatkov
ISSN (samo v zaslonskem načinu dela)
prevzemanje zapisov iz drugih vzajemnih baz podatkov v
mreži COBISS.Net
prenos zapisa iz baze podatkov WorldCat (samo v
zaslonskem načinu dela)
izpišemo listke na lokalni tiskalnik
pred izpisom listkov na lokalni tiskalnik lahko v
urejevalniku besedila popravimo vsebino listkov
izpišemo zapise v poljubnem formatu na lokalni tiskalnik

A-3

Dodatek A
Ukaz

COBISS2/Katalogizacija
Tipke

• PRT/FIND

Postopek – aktivnost
na lokalni tiskalnik izpišemo zapise, v katerih vsaj eno
polje 996/997 ustreza kriterijem, določenim z ukazom
FIND – izpišejo se tudi podatki o stanju zaloge iz tistih
polj 996/997, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND
na lokalni tiskalnik izpišemo zapise, v katerih vsaj eno
polje 998 ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND –
izpišejo se tudi podatki o stanju zaloge iz tistih polj 998, ki
ustrezajo kriterijem ukaza FIND
pri izpisu na lokalni tiskalnik se na vsaki strani izpiše
glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom HEAD

PRT/FIND/998

PRT/HEAD
PRT/FIND/HEAD
PRT/FIND/998/HEAD
• RELEASE/TD

odklenemo že potrjeno tipologijo

• SAVESELECT

shranjevanje iskalnih izrazov

• SAVESET

shranjevanje rezultatov iskanja

• SCAN

iskanje po vsebini podpolj (tudi neindeksiranih) ali po
vrednostih indikatorjev
prehod z vrstičnega načina dela na zaslonski način dela
(samo v vrstičnem načinu dela)
prehod na način iskanja, ki omogoča uporabo operatorjev

• SCREEN
• SELECT
• SET LIMIT
• SET TYPE

N ali
Q
VD

• SORT

pred izpisovanjem razvrstimo najdene zapise po abecedi,
vrstilcu UDK, letu izida itd. – glede na podane kriterije
(navedba polj)
seštejemo cene (podpolje 3) v poljih 996/997, ki ustrezajo
kriterijem, določenim z ukazom FIND
seštejemo cene (podpolje 3) v poljih 998, ki ustrezajo
kriterijem, določenim z ukazom FIND
izpišemo listke na sistemski tiskalnik

• SUM
SUM/998
• SYSPRINT
SYSPRINT/E

pred izpisom listkov na sistemski tiskalnik lahko v
urejevalniku besedila popravimo vsebino listkov
izpišemo zapise v poljubnem formatu na sistemski
tiskalnik
na sistemski tiskalnik izpišemo zapise, v katerih vsaj eno
polje 996/997 ustreza kriterijem, določenim z ukazom
FIND – izpišejo se tudi podatki o stanju zaloge iz tistih
polj 996/997, ki ustrezajo kriterijem ukaza FIND
na sistemski tiskalnik izpišemo zapise, v katerih vsaj eno
polje 998 ustreza kriterijem, določenim z ukazom FIND –
izpišejo se tudi podatki o stanju zaloge iz tistih polj 998, ki
ustrezajo kriterijem ukaza FIND
pri izpisu na sistemski tiskalnik se na vsaki strani izpiše
glava, ki smo jo predhodno definirali z ukazom HEAD

• SYSPRT
• SYSPRT/FIND

SYSPRT/FIND/998

SYSPRT/HEAD
SYSPRT/FIND/HEAD
SYSPRT/FIND/998/HEAD
• UP
• ?FIELDS

A-4

določimo zgornjo mejo za število pojmov pri iskanju po
skrajšanih pojmih
spremenimo tip maske vnosa

poiščemo zapis, ki je nadrejen izbranemu zapisu

X

izpišemo seznam dvočrkovnih oznak vseh polj
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Ukaz

Dodatek A
Tipke

Postopek – aktivnost

• ?FORMAT

izpišemo seznam vseh definiranih formatov in listkov

• ?LIST

izpišemo seznam vseh definiranih listkov

• ?SELECTS

izpišemo seznam vseh shranjenih iskalnih izrazov

• ?SETS

izpišemo seznam vseh shranjenih množic zapisov

VU
T
L ali Õ
K
F
W
R
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v oknu za iskanje se zbriše obstoječa iskalna predpona (oz.
tekoča vrstica) in izpiše predpona ID= (iskanje po
identifikacijski številki)
v oknu za iskanje se zbriše obstoječa iskalna predpona (oz.
tekoča vrstica) in izpiše predpona CR= (iskanje po
kreatorju zapisa)
po vpisu vseh petih iskalnih pojmov preidemo na iskanje
po vpisu iskalnega pojma preidemo takoj na iskanje
iz vrstice za vnos ukazov po iskanju se vrnemo v okno za
iskanje
pred ažuriranjem zapisa spremenimo tip maske vnosa
(vpišemo številko zadetka in pritisnemo tipko W)
izpišemo zapis v polnem formatu – z vsemi polji in
podpolji (vpišemo številko zadetka in pritisnemo tipko
R); enakovreden je ukaz FORMAT FULL

A-5

Dodatek A

COBISS2/Katalogizacija

A.2 DIREKTORIJ/DIRECTORY
Ukaz

Tipke

• DELETE

Postopek – aktivnost
brišemo zapis (duplikat) v lokalni bazi podatkov ali v
lokalni in vzajemni bazi podatkov hkrati
na zaslon izpišemo zapis v poljubnem formatu

• DISPLAY
• DUMP
• EDIT DEF

izpišemo zapis z vsemi polji in podpolji na lokalni
tiskalnik
določanje privzetih vrednosti podpolj

• EDIT LIST

popravljanje listka

• EXIT

YI

• LIST
LIST/E

pred izpisom listka na zaslon lahko v urejevalniku besedila
popravimo vsebino listka
shranimo zapis v lokalno in vzajemno bazo podatkov in ga
hkrati zaklenemo
shranimo zapis v lokalno in vzajemno bazo podatkov in ga
hkrati zaklenemo
izpišemo listek na lokalni tiskalnik

• LOCK1
• LOCK2
• PRINT
PRINT/E

pred izpisom listka na lokalni tiskalnik lahko v
urejevalniku besedila popravimo vsebino listka
izpišemo zapis v poljubnem formatu na lokalni tiskalnik

• PRT
• PUTINV

YW
PUTINV/FIND
• QUIT

shranimo zapis v lokalno bazo podatkov ali v lokalno in
vzajemno bazo podatkov hkrati
izpišemo listek na zaslon

F

• REMOVE STATUS

v izbrano datoteko vpišemo vse inventarne številke v
zapisu
v izbrano datoteko vpišemo posamezne inventarne številke
v zapisu
v izbrano datoteko vpišemo samo inventarne številke iz
tistih polj v zapisu, ki izpolnjujejo podani pogoj
zapustimo direktorij zapisa, ne da bi zapis shranili

• RENAME-TO

v zapisu naenkrat zbrišemo vsa tista podpolja 996/997q
(status), ki imajo vnešen enak status zapisa
preimenujemo zapis (duplikat) v lokalni bazi podatkov

• RESTORE HOLDINGS

prenos polj 996/997/998 iz vmesnega pomnilnika v zapis

• SAVE
• SAVE/HOST
• SORTHOLD
• STORE HOLDINGS
• STORE RECORD

A-6

YI

shranimo zapis v lokalno bazo podatkov ali v lokalno in
vzajemno bazo podatkov hkrati
zapis, ki je bil s konverzijo prenešen v lokalno bazo
podatkov, shranimo v vzajemno bazo podatkov
polja 996/997 v zapisu razvrstimo naraščajoče po
določenih kriterijih
shranitev polj 996/997/998 v vmesni pomnilnik
v vmesni pomnilnik shranimo vsa polja v zapisu razen polj
996/997/998

© IZUM, december 2007

COBISS/Katalogizacija
Ukaz

Dodatek A
Tipke

• SYSDUMP

Postopek – aktivnost
izpišemo zapis z vsemi polji in podpolji na sistemski
tiskalnik
izpišemo listek na sistemski tiskalnik

• SYSPRINT

pred izpisom listka na sistemski tiskalnik lahko v
urejevalniku besedila popravimo vsebino listka
izpišemo zapis v poljubnem formatu na sistemski tiskalnik

SYSPRINT/E
• SYSPRT
• UNLOCK
• ?FIELDS

odklenemo zapis, ki je zaklenjen z ukazom LOCK1 ali z
ukazom LOCK2
izpišemo seznam dvočrkovnih oznak vseh polj

• ?FORMAT

izpišemo seznam vseh definiranih formatov in listkov

• ?LIST

izpišemo seznam vseh definiranih listkov

Ó
Ñ
Ï
Õ
W
R
I
T
A
E
YE
D
VD
YD
S
VS
YS
VA
YA
X
YQ
YK
YC
ali B
C

© IZUM, november 2002

pomikamo se po poljih v levo
pomikamo se po poljih v desno
pomikamo se po poljih navzgor
pomikamo se po poljih navzdol
pomikamo se po podpoljih v levo
pomikamo se po podpoljih v desno
vrinemo polje v direktorij
vrinemo podpolje v direktorij
spreminjamo status Add oz. Insert v statusni vrstici
glede na to, ali želimo polje oz. podpolje vriniti pred ali za
tekoče polje oz. podpolje
avtomatsko dodeljevanje inventarnih številk več izvodom
inventarizacija gradiva, nabavljenega s COBISS3/Nabava
brišemo tekoče polje (in shranimo v vmesni pomnilnik)
kopiramo tekoče polje (shranimo v vmesni pomnilnik)
nazadnje brisano/kopirano polje dodamo v direktorij
brišemo tekoče podpolje
kopiramo tekoče podpolje
nazadnje brisano/kopirano podpolje dodamo v direktorij
izpis seznama shranjenih polj (vmesni pomnilnik), kjer
lahko izberemo polje, ki ga želimo vriniti v direktorij
avtomatsko izpisovanje imen polj in podpolj v vrstici
sporočil; isti tipki uporabimo za prekinitev avtomatskega
izpisovanja (enako velja za vzorčni direktorij)
če nimamo vključenega avtomatskega izpisovanja imen
polj in podpolj, s to tipko izpišemo ime tekočega polja in
podpolja (enako velja za vzorčni direktorij)
prehod iz direktorija v vzorčni direktorij in obratno
prehod na poseben (menijski) način ažuriranja podatkov in
izhod iz njega
v zapisu, ki ima več polj 996/997, poiščemo polje 996/997,
ki ustreza navedeni iskalni zahtevi (podpolje=iskalni
pojem)
poiščemo vsako naslednje polje 996/997, ki ustreza
navedeni iskalni zahtevi (če je takih polj več)

A-7

Dodatek A
Ukaz

COBISS2/Katalogizacija
Tipke

Postopek – aktivnost

Q ali L

prehod iz okna direktorija v okno za vnos vsebine podpolj
(s tekočega podpolja v okno za vnos vsebine tega
podpolja)
opis lastnosti tekočega polja oz. podpolja (dolžina vnosa,
ponovljivost, stopnja obveznosti)
določimo stopnjo obveznosti (število obveznih podpolj v
maski vnosa)
izpis podatkov o zapisu iz sistemskega polja 000 (ID
zapisa, datum kreiranja, spreminjanja, prevzema zapisa
itd.)
izpis fizičnega zapisa (z $ in #)
izpis zapisa z vsemi polji in podpolji (skupaj z imeni polj
in podpolj)

VX
YU
YZ
YO
VO

A-8
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Dodatek A

A.3 VNOS VSEBINE PODPOLJ/INPUT
Ukaz

Tipke

Postopek – aktivnost

S
YS
YÏ
YÕ
VW

brišemo vsebino tekoče vrstice
vrnemo nazadnje brisano vrstico
spremenimo vse črke v vrstici v velike črke
spremenimo vse črke v vrstici v male črke
vrinemo prazno vrstico, če je vsebina podpolja dolga več
vrstic
vnos kode iz lokalnega šifranta CODE 0
izpis šifranta za tekoče podpolje; v izpolnjenem podpolju 3
polja pod normativno kontrolo prehod v seznam imen
spreminjamo vrednost indikatorja
prehod iz okna za vnos vsebine podpolj v okno direktorija
(zaključimo vnos podpolja in se vrnemo v direktorij na isto
podpolje)
prehod iz okna za vnos vsebine podpolj v okno direktorija
(zaključimo vnos podpolja in se vrnemo v direktorij na
naslednje podpolje)
prehod iz okna za vnos vsebine podpolj v okno direktorija
(zaključimo vnos podpolja in se vrnemo v direktorij na isto
podpolje, vendar ostane vsebina podpolja enaka, kot je bila
pred spreminjanjem)
shranimo zapis v lokalno bazo podatkov ali v lokalno in
vzajemno bazo podatkov hkrati
brišemo vsebino tekočega podpolja
kopiramo vsebino tekočega podpolja
nazadnje brisano/kopirano vsebino podpolja dodamo v
katero koli drugo podpolje v istem zapisu ali v drugih
zapisih
iskanje po šifrantu

T
X
E
Qali Ï
L
F

YI
A
VA
YA
YC
ali B
VX
YU
YZ
YO
VO
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opis lastnosti tekočega polja oz. podpolja (dolžina vnosa,
ponovljivost, stopnja obveznosti)
določimo stopnjo obveznosti (število obveznih podpolj v
maski vnosa)
izpis podatkov o zapisu iz sistemskega polja 000 (ID
zapisa, datum kreiranja, spreminjanja, prevzema zapisa
itd.)
izpis fizičnega zapisa (z $ in #)
izpis zapisa z vsemi polji in podpolji (skupaj z imeni polj
in podpolj)

A-9

Dodatek A

COBISS2/Katalogizacija

A.4 SPLOŠNO VELJAVNI UKAZI IN TIPKE (SEARCH,
DIRECTORY, INPUT)
Ukaz

Tipke

• EXPORT/FILE

Postopek – aktivnost

• SET LANGUAGE

pošiljanje datotek iz sistema vzajemne katalogizacije
drugim uporabnikom
izklopimo avtomatsko izpisovanje vsebine polj
996/997/998
vklopimo avtomatsko izpisovanje vsebine polj
996/997/998
pošiljanje pisnih sporočil vsem uporabnikom, ki so
priključeni v omrežje DECNET
preklop v izbrano bazo podatkov (prehod v
COBISS/OPAC)
izberemo jezik komuniciranja

• SET PASSWORD

spremenimo svoje uporabniško geslo

• SET TERMINAL
SHOW TERMINAL

izpišemo in spremenimo določene značilnosti terminala

• SET UP
• SHOW BASE

spreminjamo vrednosti parametrov, od katerih je odvisno
delovanje programa
izpišemo lastnosti lokalne baze podatkov

• SHOW TIME

izpišemo tekoči datum in čas

• HOLDOFF
• HOLDON
• MAIL
• REFBASE

V I ali
H
Z ali N
O ali B
VC
P
Y P ali
M
VP
U

A - 10

vpis ukazov v zaslonskem načinu dela
pri izpisih vseh vrst preidemo na naslednjo stran
pri izpisih vseh vrst preidemo na predhodno stran
spremenimo način delovanja pomožne tipkovnice – iz
aplikativnega načina v numerični način in obratno
(trenutni način delovanja je izpisan v statusni vrstici)
izpiše se slika pomožne tipkovnice; pomen in funkcija
ukaznih tipk (tipk na pomožni tipkovnici) v posameznem
načinu (search mode, directory, input)
navodila za delo v sistemu katalogizacije
pomoč pri vnosu diakritičnih znakov (izpis tabele z
diakritičnimi znaki)
izpis menija z najbolj pogostimi ukazi v posameznem
načinu (search, directory, input) – primerno za začetnike
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A.5 UKAZI V NORMATIVNI BAZI PODATKOV
Ukaz

Tipke

Postopek – aktivnost

• ADOPT

prisvojitev normativnega zapisa

• BROWSE

pregledovanje seznama značnic

• UNADOPT

sprostitev prisvojenega normativnega zapisa

© IZUM, september 2004
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B

POMEN UKAZNIH TIPK

B.1 ISKANJE/SEARCH MODE
Funkcije posameznih ukaznih tipk.

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.

© IZUM, november 2002
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B.2 DIREKTORIJ/DIRECTORY
Funkcije posameznih ukaznih tipk.

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.

B-2
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B.3 VNOS VSEBINE PODPOLJ/INPUT
Funkcije posameznih ukaznih tipk.

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.
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NABORI ZNAKOV COBISS

V programski opremi COBISS2/Katalogizacija celoten vnos podatkov poteka v latinici. Poleg osnovnih
latiničnih znakov je možno vnesti tudi najpogosteje uporabljane kombinacije z diakritičnimi znaki.
Cirilico transliteriramo po spodnji tabeli. Če imamo ustrezen tiskalnik in če so zapisi pripravljeni v
skladu z navodili iz Dodatka D.1 priročnika COMARC/B, lahko zapise v cirilici ali kombinaciji cirilice
in latinice natisnemo. Nekatere spletne aplikacije, npr. COBISS/OPAC, omogočajo tudi prikaz v cirilici.
Pri vnosu zapisov uporabljamo tudi kontrolne znake:
Znak
vklop latinice
vklop cirilice
vklop kombinacije več znakov
nesortiranje (NSB/NSE)
vklop ukaza LaTeX

Koda v bazi

Vnos

028
029
007
255
001

Jl
Jn
Ja
G=
Jt

Prikaz na zaslonu

±

≠
♦

C.1 LATINICA
Nekatere cirilične črke so v tabelo vpisane v ležeči pisavi. Zanje se transliteracija v sistemu COBISS
razlikuje od transliteracije, ki je predpisana v pravilih Eve Verone Pravilnik i priručnik za izradbu
abecednih kataloga.
Znak Koda v bazi
Vnos
Opis znaka
A
a
A a 065 097
Â â 132 191 G^A G^a a s cirkumfleksom
Ă ă
À à

133
134

192
193

Á á
Ã ã
Ä ä

135
136
137

194
195
197

GvA Gva a s strešico (brevisom)
G`A G`a a s krativcem
(gravisom)
G´A G´a a z ostrivcem (akutom)
G~A G~a a s tildo
G:A G:a a z dierezo/preglasom
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Jezik

Cirilica
А а

romunski, francoski;
ukrajinski (po prečrkovanju)
romunski
francoski
češki, slovaški, madžarski
portugalski
slovaški, finski, nemški,
C-1
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Znak Koda v bazi
Å å
Æ æ

138
139

196
198

Ą
B
C
Ç

ą
b
c
ç

140
066
067
143

199
098
099
202

Č č

141

200

Ć ć

142

201

D d
Ď Í
D́ d́

068
145
146

100
205
203

Đ đ

144

204

E e
Ê ê
Ě ě

069
147
148

101
206
207

È è

149

208

É é

150

209

Ë ë

151

210

Ę
F
G
Ğ
Ǵ

g΄

152
070
071
153
154

211
102
103
212
213

H h
I i
Î î
İ
Ì ì
Í í

072
073
155
156
157
158

104
105
214

1

ę
f
g
ğ

215
216

Vnos

Opis znaka

Jezik
švedski
GoA Goa a s krožcem (široki o)
danski, norveški, švedski
GeA Gea diftong ae
danski, norveški, švedski,
nizozemski
GcA Gca a s kljukico (nosniški a) poljski, litovski
B
b
C
c
G,C G,c c s sedijem
albanski, francoski,
portugalski, turški
GvC Gvc c s strešico
slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)
G´C G´c c z ostrivcem (mehki č) slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)
D
d
GvD Gvd d s strešico (mehčani d) češki, slovaški
G´D G´d d z ostrivcem (mehčani češki, slovaški
d)
G-D G-d d s črtico (mehki dž)
hrvaški, laponski; srbski (po
prečrkovanju)
E
e
G^E G^e e s cirkumfleksom
francoski
GvE Gve e s strešico (mehčani e) češki, gornji in dolnji
lužiškosrbski
G`E G`e e s krativcem
francoski; ruski in beloruski
(po prečrkovanju)
G´E G´e e z ostrivcem (dolgi e) češki, slovaški, madžarski,
francoski, islandski
G:E G:e e z dierezo/preglasom
albanski, francoski, nemški;
ruski in beloruski (po
prečrkovanju)
GcE Gce e s kljukico (nosniški e) poljski, litovski
F
f
G
g
GvG Gvg g z brevisom
turški
G´G G´g g z ostrivcem (mehčani makedonski (po prečrkovanju)
g)
H
h
I
i
G^I G^i i s cirkumfleksom
romunski, francoski
G.I
veliki i s piko
turški
G`I G`i i s krativcem
italijanski
G´I G´i i z ostrivcem (dolgi i)
češki, slovaški

Cirilica

Б
Ц

б
ц

Ч

ч

Ћ

ћ

Д

д

Ђ

ђ

Е

е

Э

э

Ё

ё

Ф
Г
Ґ
Ѓ

ф
г
ґ
ѓ

Х
И1
Й

х
и
й

І

i

Transliteracija se razlikuje le pri ukrajinskem znaku И.
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Znak Koda v bazi
Vnos
Opis znaka
Ï ï 159 217 G:I G:i i z dierezo
J
j
J j 074 106
K
k
K k 075 107
Ḱ ḱ 160 218 G´K G´k k z ostrivcem (mehčani
k)
L
l
L l 076 108
Ĺ ĺ 161 219 G´L G´l l z ostrivcem (mehčani
l)
Ł ł 162 220 G/L G/l l s črtico (trdi l)
M
m
M m 077 109
N
n
N n 078 110
Ň ň 163 221 GvN Gvn n s strešico (mehčani n)
Ń ń 164 222 G´N G´n n z ostrivcem
ñ
o
ô
ò
ó

165
079
166
167
168

223
111
224
225
226

G~N
O
G^O
G`O
G´O

Õ õ
Ö ö

169
170

227
228

G~O G~o o s tildo
G:O G:o o z dierezo/preglasom

Ő
Œ
Ø
P
Q
R
Ř
S

171
172
173
080
081
082
174
083

229
230
231
112
113
114
232
115
234
235
236
237
233

G"O
GeO
G/O
P
Q
R
GvR
S

116
238
239
240
117

T
t
GvT Gvt t s strešico (mehčani t)
G´t t z akutom (mehčani t)
G,T G,t t s sedijem
U
u

Ñ
O
Ô
Ò
Ó

ő
œ
ø
p
q
r
ř
s
ŝ
Ś ś
Ş ş
ß
Š š

T t
Ť î
t́
U u

176
177
175
084
178
179
085

G~n
o
G^o
G`o
G´o

G"o
Geo
G/o
p
q
r
Gvr
s
G^s
G´S G´s
G,S G,s

n s tildo
o s cirkumfleksom
o s krativcem
o z ostrivcem (dolgi o)

o z dvojnim ostrivcem
diftong oe
prečrtani o

r s strešico (mehčani r)

mali s s cirkumfleksom
s z ostrivcem (mehki š)
s s sedijem
ostri s
GvS Gvs s s strešico
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Jezik
francoski, furlanski

Cirilica
Ї
ї
Ј
ј
К к
makedonski (po prečrkovanju) Ќ ќ
Л

л

М
Н

м
н

О

о

П

п

Р

р

С

с

slovaški, gornji in dolnji
lužiškosrbski
poljski

češki, slovaški
poljski, gornji in dolnji
lužiškosrbski
španski
slovaški, francoski
francoski
češki, slovaški, poljski, gornji
lužiškosrbski, madžarski,
islandski
portugalski, estonski
finski, nemški, švedski,
islandski, madžarski, turški
madžarski
francoski, nizozemski
danski, norveški

češki, gornji lužiškosrbski
esperanto
poljski, dolnji lužiškosrbski
romunski, turški
nemški
slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)

Ш ш
Т

т

У

у

češki, slovaški
češki, slovaški
romunski

C-3
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Znak Koda v bazi
Û û 180 241
Ù ù 181 242
Ú ú 182 243
Ü ü 183 244
Ů ů 184 246
Ű ű 185 245
V v 086 118
W w 087 119
X x 088 120
Y y 089 121
Ý ý 186 247

Vnos
G^U G^u
G`U G`u
G´U G´u
G:U G:u
GoU Gou
G"U G"u
V
v
W
w
X
x
Y
y
G´Y G´y

Ÿ ÿ
Z z
Ź ź

187
090
189

248
122
250

G:Y
Z
G´Z

Ż ż
Ž ž

190
188

251
249

G.Z
GvZ

¡
"

128
252

G!
G" "

'

253

G' '

’

254

G'.

£
©
º

129
130
131

G#
G@
Goo

C-4

Opis znaka
u s cirkumfleksom
u s krativcem
u z ostrivcem (dolgi u)
u z dierezo/preglasom
u s krožcem (dolgi u)
u z dvojnim ostrivcem

Jezik
ukrajinski (po prečrkovanju)
francoski, italijanski
češki, slovaški
nemški, madžarski, turški
češki
madžarski

y z ostrivcem (dolgi trdi češki, slovaški
i)
G:y y z dierezo
francoski
z
G´z z z ostrivcem
poljski, gornji in dolnji
lužiškosrbski
G.z z s piko
poljski
Gvz z s strešico
slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)
obrnjeni klicaj
španski
cirilični trdi znak
bolgarski, ruski (po
prečrkovanju)
cirilični mehki znak
bolgarski, ruski, beloruski (po
prečrkovanju)
znak za depalatalizacijo beloruski, ukrajinski,
makedonski
funt
copyright
stopinja

Cirilica

Ў

ў

В

в

Ы

ы

З

з

Ж

ж

Ъ
Ь
’
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C.2 CIRILICA
Za nekatere znake so njihovi ustrezniki v latinici vpisani v tabelo v ležeči pisavi. Zanje se transliteracija
v sistemu COBISS razlikuje od transliteracije, ki je predpisana v pravilih Eve Verone Pravilnik i
priručnik za izradbu abecednih kataloga.
Znak
А а
Б б
В в
Г г
Ґ
ґ
Д д
Ѓ ѓ
Ђ ђ
Е е
Ё ё
Є є
Ж ж
З
з
Ѕ
ѕ
И и
І
i
Ї
ї
Ј
ј
Й й
К к
Л л
Љ љ
М м
Н н
Њ њ
О о
П п
Р р
С с
Т т
Ќ ќ

2

Koda v bazi
065
097
066
098
086
118
071
103
153
212
068
100
154
213
144
204
069
101
151
210
007 074 101 007 106 101
188
249
090
122
068 122
100 122
073
105
157
215
159
217
074
106
155
214
075
107
076
108
076 074
108 074
077
109
078
110
078 074
110 074
079
111
080
112
082
114
083
115
084
116
160
218

Vnos
A
B
V
G
GvG
D
G´G
G-D
E
G:E
JaJe
GvZ
Z
Dz
I
G`I
G:I
J
G^I
K
L
Lj
M
N
Nj
O
P
R
S
T
G´K

a
b
v
g
Gvg
d
G´g
G-d
e
G:e
Jaje
Gvz
z
dz
i
G`i
G:i
j
G^i
k
l
lj
m
n
nj
o
p
r
s
t
G´k

Izpis v latinici
A
a
B
b
V
v
G
g
Ğ
ğ
D
d
Ǵ
ǵ
Đ
đ
E
e
Ë
ë
Je
je
Ž
ž
Z
z
Dz
dz
I2
i
Ì
ì
Ï
ï
J
j
Î
î
K
k
L
l
Lj
lj
M
m
N
n
Nj
nj
O
o
P
p
R
r
S
s
T
t
Ḱ
ḱ

Transliteracija se razlikuje le pri ukrajinskem znaku И.
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Znak
Koda v bazi
Vnos
Izpis v latinici
142
201
G´C
G´c
Ć
ć
Ћ ћ
085
117
U
u
U
u
У у
184
246
GoU
Gou
Ў ў
Ů
ů
070
102
F
f
F
f
Ф ф
072
104
H
h
H
h
Х х
067
099
C
c
C
c
Ц ц
141
200
GvC
Gvc
Č
č
Ч ч
068 249
100 249
D Gvz
d Gvz
Dž
dž
Џ џ
175
233
GvS
Gvs
Š
š
Ш ш
Щ щ 007 175 201 007 233 201 JaGvSG´c JaGvsG´c
Šć
šć
252
007 252
G" "
JaG" "
Ъ ъ
"
"
089
121
Y
y
Y
y
Ы ы
253
007 253
G' '
JaG' '
Ь ь
'
'
149
208
G`E
G`e
È
è
Э э
JaJu
Jaju
Ju
ju
Ю ю 007 074 117 007 106 117
JaJa
Jaja
Ja
ja
Я я 007 074 097 007 106 097
254
G'.
’
’

C-6
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C.3 SLOVENSKA TIPKOVNICA
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C.4 AMERIŠKA TIPKOVNICA

C-8
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D NASTAVITEV TERMINALA
Po pritisku na tipko SET-UP se na zaslon izpiše osnovni menu direktorija Set-up. V prvi vrstici
osnovnega direktorija so navedena polja z imeni ostalih menujev. Posamezen menu izberemo s tipko za
pomik Ñ. Nato pritisnemo tipko K. Iz kateregakoli menuja se vrnemo v osnovni menu (direktorij)
tako, da izberemo polje To Directory in pritisnemo tipko K.
Po parametrih v posameznem menuju se pomikamo s tipkami za pomik Õ, Ï, Ñ in Ó, vrednosti pa
izbiramo s pritiskom na tipko K.
Če spremenimo vrednost kateregakoli parametra in jo želimo ohraniti, se moramo najprej vrniti v
osnovni menu, izbrati parameter Save in pritisniti tipko K. Šele nato zapustimo direktorij Set-up.
Izhod iz direktorija Set-up omogoča tipka SET-UP .

D.1

NASTAVITEV TERMINALA VT220
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NASTAVITEV TERMINALA VT320
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NASTAVITEV TERMINALA VT420
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D.4 NASTAVITEV TERMINALSKEGA EMULATORJA
REFLECTION
D.4.1 Skripta COBISS za program Reflection
Skripta COBISS je program z imenom Cobiss.r2w in je namenjena uporabi
programa Reflection, verzija 7 ali višja. Vsebuje nastavitve, potrebne za delo v
sistemu COBISS, kot so:







terminalski parametri
samodejna priključitev v omrežje na določen računalniški sistem
izvajanje potrebnih makro operacij
razporeditev funkcijskih tipk na tipkovnici
tiskanje v lokalnem in mrežnem okolju
uporaba posebnih diakritičnih znakov COBISS

Skripto COBISS je mogoče dobiti pri namestitvi programa Reflection na
uporabnikov računalnik ali na spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/cenik.htm, kjer je v obliki programskega
paketa in je brezplačna.

D.4.2 Programske zahteve
Za uporabo skripte COBISS mora biti na računalniku nameščena sledeča
programska oprema:






terminalski emulator Reflection for UNIX and Digital, verzija 7 ali
višja
omogočen dostop do interneta
nameščen brskalnik Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator
ali Netscape Communicator
program WinZip
možnost izbire preklopa tipkovnice EN/SL - angleščina (ZDA) /
slovenščina oziroma English (United States) / Slovenian

D.4.3 Namestitev skripte COBISS
Datoteka CobissTools.zip je skupek datotek, ki so potrebne za namestitev
programske skripte COBISS za program Reflection, in dodatek COBISS
Diakritični znaki.

© IZUM, julij 2001

D - 13

Dodatek D

COBISS2/Katalogizacija
Datoteka CobissTools.zip vsebuje štiri datoteke:
DiakriticniZnaki.CAB
PreberiMe.htm
setup.exe
Setup.ls

paket s programskimi datotekami
datoteka z navodili
program za namestitev
procedura za namestitev

Pred namestitvijo je treba zapreti vsa okna programa Reflection.
Datoteko CobissTools.zip je treba najprej prenesti v začasno mapo (Temp
Folder) ali na namizje računalnika. Z dvojnim klikom datoteke se
uporabnikom, ki so registrirani za uporabo programa WinZip, odpre pogovorno
okno, kjer je vidna vsebina datoteke CobissTools.zip. Z dvojnim klikom
datoteke setup.exe poženemo namestitveni program ter sledimo navodilom na
zaslonu.
Uporabnikom, ki niso registrirani za uporabo programa WinZip, se po dvojnem
kliku datoteke CobissTools.zip odpre okno WinZip. V spodnjem delu okna je
izjava o sprejemanju pogojev za brezplačno uporabo tega programa. Kliknemo
gumb I agree in odpre se okno z vsebino datoteke CobissTools.zip. Z
dvojnim klikom datoteke setup.exe poženemo namestitveni program ter
sledimo navodilom na zaslonu.
Namestitveni program kreira skupino Cobiss Tools z bližnjicama Cobiss in
PreberiMe.
Opozorilo:
Za pravilno delovanje programa je treba ponovno zagnati računalnik.

D.4.4 Uporaba skripte COBISS
Skripta COBISS je zagonska datoteka za program Reflection. To pomeni, da s
klikom ikone Cobiss v skupini Cobiss Tools v meniju Start neposredno
aktiviramo program Reflection in sprožimo vse potrebne aktivnosti za
povezavo v sistem COBISS.
Ko prvič poženemo program, se odpre pogovorno okno, v katerega vpišemo
ime računalnika, na katerega se priključujemo, ko se povezujemo s
COBISS-om. Nastavitve shranimo s klikom guma Save ali v meniju File
izberemo Save Cobiss.r2w.
Opozorilo:
Za pravilno uporabo tipkovnice v vseh segmentih COBISS-a je treba
tipkovnico nastaviti na ameriško razporeditev tipk.

D - 14

© IZUM, julij 2001

COBISS2/Katalogizacija

Dodatek D

D.4.5 Uporaba programa COBISS Diakritični znaki
Program Diakritični znaki uporabljamo v programu Reflection za vnos črk z
diakritičnimi znamenji in drugih posebnih znakov. Program poženemo iz
menijske vrstice COBISS, kjer izberemo Diakritični znaki, oz. kliknemo
gumb Znaki v orodni vrstici.
Črko z diakritičnim znamenjem ali posebni znak lahko vpišemo na več
načinov:





v tabeli izberemo znak in ga dvakrat kliknemo
v tabeli izberemo znak in nato gumb Vstavi (Insert)
v tabeli izberemo znak in pritisnemo tipko K ali L
vpišemo kombinacijo tipk, ki se prikaže pod tabelo diakritičnih
znakov, ko smo znak izbrali
Program zapremo tako, da kliknemo gumb Zapri.

Slika D.4-1: Diakritični znaki
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D.4.6 Uporaba ukaza Word To Cobiss
Ukaz Word To Cobiss uporabljamo za prenos besedila, ki vsebuje znake č, ć,
đ, š, ž, Č, Ć, Đ, Š, Ž, [, {, ], }, ;, :, ', ", / in ?, iz Worda v Cobiss. Besedilo, ki
ga želimo prenesti, v Wordu označimo in ga kopiramo, nato pa ga v oknu
programa Reflection v enem od segmentov Cobiss prilepimo tako, da v meniju
COBISS izberemo ukaz Word To Cobiss.
Opozorilo:
Na ta način lahko pretvarjamo le zgoraj navedene znake.

D.4.7 Nastavitev povezave
Vpišemo ime računalnika, na katerega se priključimo, ko uporabljamo
COBISS:
1. Kliknemo bližnjico Cobiss v skupini Cobiss Tools v meniju Start.
2. V pogovorno okno, ki se odpre, vpišemo ime računalnika, na katerega
se bomo priključili, in potrdimo s klikom gumba OK.

Slika D.4-2: Priključevanje na računalnik

3. Nastavitve shranimo s klikom gumba Save v orodni vrstici ali v meniju
File izberemo Save cobiss.r2w.
Opozorilo:
Pri verziji skripte COBISS, ki se nahaja se na IZUM -ovi spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/cenik.html , tipkovnice in terminala ni
treba nastavljati, saj je skripta za uporabo v segmentih COBISS že nastavljena.

D - 16

© IZUM, julij 2001

COBISS2/Katalogizacija

Dodatek D

D.4.8 Nastavitve tipkovnice
Za pravilno uporabo tipk v segmentih Cobiss je treba tipkovnico prilagoditi za
osebni računalnik.
V meniju Setup izberemo možnost Keyboard map in nekaterim tipkam
osebnega računalnika dodelimo druge vrednosti:

osebni računalnik
©
ª
¤

terminal
D
S
H

Tipkam dodelimo druge vrednosti tako, da najprej označimo tipko na spodnji
(terminalski) tipkovnici, nato tipko na zgornji tipkovnici (za osebni računalnik)
ter nato kliknemo gumb Map.

Slika D.4-3: Nastavitve za preslikavo tipkovnice
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D.4.9 Preizkus delovanja
Po končani namestitvi skripte in vzpostavitvi povezave se prepričamo, da
tipkovnica deluje pravilno. Preveriti je treba zlasti tipke na numeričnem delu,
tj. tipke Y - V, Q - P, S, D, ter tipki H in B.
Če se pri delovanju tipkovnice pojavijo težave, preverimo nastavitve.
V meniju Setup izberemo možnost Terminal ter pogledamo, ali so izbrane
možnosti enake kot na spodnjih slikah (na vseh zavihkih). Če spremenimo
karkoli, nastavitve shranimo.

Slika D.4-4: Nastavitev terminala - 1
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Slika D.4-5: Nastavitev terminala - 2
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Slika D.4-6: Nastavitev terminala - 3
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TISKALNIKI
Nekaj splošnih navodil za uporabo tiskalnikov v sistemu COBISS
Izpisne datoteke, ki jih oblikuje programska oprema COBISS2, niso uporabne
za neposredno tiskanje na tiskalnik. Ubežne sekvence v teh datotekah mora
računalnik pred tiskanjem pretvoriti v sekvence, ki jih izbrani tiskalnik pozna.
Za tiskanje na lokalni tiskalnik so pomembne nastavitve parametra Printer
(gl. ukaz SET UP) in pravilna izbira nastavitev (Print Setup) v terminalskem
emulatorju Reflection for UNIX and OpenVMS. Izberemo ustrezni tiskalnik in
s kljukico potrdimo parametre Bypass Windows print driver,
Disable printer translation in Auto formated.
Za tiskanje nalepk se najpogosteje uporabljajo termični tiskalniki Eltron
(Zebra) in Fargo (Datamax). Za tiskalnik Eltron ali Zebra morate v nastavitvah
(set-up) izbrati 17 Ther. line printer (CP 1250), za tiskalnik
Fargo 13 FARGO (labels), za tiskalnik Datamax pa 21 Datamax
tiskalniki. Pri teh tiskalnikih posebne nastavitve niso potrebne.
Tiskalniki Eltron in Datamax omogočajo tudi izpis grafičnega logotipa na
nalepko.
Za tiskanje na laserski tiskalnik (kot lokalni tiskalnik) imamo na voljo dve
možnosti. Prva možnost je tiskalnik 07 HP (COBISS Fonts). Pri tej izbiri
se v tiskalnik pred vsakim tiskanjem naložijo potrebni nabori znakov. Laserski
tiskalnik mora biti kompatibilen z modelom HP LaserJet, serija II, in imeti
vgrajen pomnilnik zmogljivosti najmanj 4 MB. Druga možnost je izbor tipa
tiskalnika 16 HP (PCL Fonts). Pri tem tiskalniku uporablja program
znake, ki so že vgrajeni v tiskalnik.
Vsi matrični tiskalniki delujejo enako, če so priključeni na lokalni tiskalnik ali
delujejo kot sistemski tiskalniki (queue).
Pri matričnih tiskalnikih moramo papir vstaviti s pritiskom na tipko LOAD na
tiskalniku. Če papir vstavljamo ročno s pomikanjem valja, se lahko prva stran
izpiše previsoko ali prenizko in je pri nadaljnjem tiskanju pomik na začetek
naslednje strani napačen.
Pri matričnih tiskalnikih je mogoče levi rob tiskanja nastaviti ročno, in to s
pomikom zobatih kolesc na mestu, kjer papir vstopa v tiskalnik.
Dolžina lista s perforiranim robom je 12 inč (angl. inch) in tako mora biti
nastavljeno tudi v nastavitvah tiskalnika. Vsaka drugačna nastavitev pomeni,
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da je pomik na začetek naslednje strani prevelik ali premajhen in izpis z vsakim
naslednjim listom bolj prehiteva ali zaostaja.
V nadaljevanju so prikazane nastavitve za najbolj uporabljene matrične
tiskalnike.
Priporočeni tiskalniki so objavljeni na naslovu
http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/oprema.htm.
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E.1 NASTAVITEV TISKALNIKOV FUJITSU
DL3700PRO, DL3800PRO, DL3750+ IN
DL3850+
Nastavitev tiskalnika spreminjamo v načinu Setup, in sicer tako, da najprej
pritisnemo tipko ONLINE (lučka ONLINE mora ugasniti), nato pa hkrati še
tipki TEAR OFF in ONLINE .
V načinu Setup se najprej izpišejo kratka navodila v angleščini.
Tipke ONLINE , MENU , TEAR OFF , LOAD , in LF/FF imajo naslednji pomen:
tipka
tipka

ONLINE

tipka

TEAR OFF

tipka

LOAD

tipka

LF/FF

MENU

– izpis menija FUNCTION
– potrditev izbranega menija in izbrane
vrednosti parametra ter izpis naslednjega
parametra
– potrditev izbranega menija in izbrane
vrednosti parametra ter izpis predhodnega
parametra
– izbira menija ali vrednosti parametra
(premikanje kazalca v desno)
– izbira menija ali vrednosti parametra
(premikanje kazalca v levo)

Če tiskalnik ne deluje pravilno, najprej izpišemo trenutno izbrane nastavitve.
To storimo tako, da v meniju FUNCTION izberemo možnost LIST (s tipko
LOAD pomaknemo kazalec (črtico) do napisa LIST in pritisnemo tipko
MENU ). Najpogostejši vzroki za nepravilno delovanje tiskalnika napačne so
nastavitve v meniju Menu 1.

E.1.1 Nastavitev parametrov za modela DL3700PRO in
DL3800PRO
Pomembne vrednosti parametrov v Menu 1:
PAGE LG

CHR-SET
PRF-SKP

– imeti mora vrednost 12.0 IN (format A4) ali 6.0
IN (za tiskanje opominov na večslojne pisemske
ovojnice)
– imeti mora vrednost SET 2
– imeti mora vrednost NO-SKIP

Parametrov v Menu 2 ne nastavljamo.
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E.1.2 Nastavitev parametrov za modela DL3750+ in
DL3850+
Pomembne vrednosti parametrov v Menu 1:

PAGE LG

imeti mora vrednost 12.0 IN (format A4) ali 6.0
IN (za tiskanje opominov na večslojne pisemske
ovojnice)

LANGUAGE

PAGE437

CHR-SET

imeti mora vrednost SET 2
OVR – PRT

RGHTEND

Pomemben parameter v meniju Adjust settings:

CNT-ORG

1/6 IN

Pomembna parametra v meniju Config settings:

TEAROFF
TEARPOS

MANUAL
VISIBLE

Način Setup zapustimo tako, da v meniju FUNCTION izberemo možnost
SAVE&END in pritisnemo tipko MENU . Na ta način hkrati shranimo tudi
morebitne spremembe.
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ISKALNI INDEKSI

F.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV
F.1.1 OSNOVNI INDEKS
V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se praviloma indeksirajo
razrešitve iz šifrantov (in ne kode).
Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=. Za
podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ
uporabljajo, so ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena podpolja.

Osnovni indeks – bibliografski podatki

1

pripona
/AB
/AU

pomen
Povzetek ali izvleček
Avtor – oseba

iskanje
besedno
besedno

/CB

Avtor – korporacija

besedno

/CL
/CP

besedno
besedno

/GM
/NM
/NT

Zbirka
Kraj sestanka/dodatek k imenu
korporacije
Splošna oznaka gradiva
Izdelovalec
Opombe

/PM
/PP
/PU
/TI1

Kraj izdelave
Kraj izida
Založnik
Naslov

besedno
besedno
besedno
besedno

besedno
besedno
besedno

podpolja
330af
700abcdf–702abcdf, 900abcdf–
902abcdf
710abgh–712abgh, 910abgh–
912abgh
225adefhiv
710ce–712 ce, 910 ce –912 ce
200b, 539b
210g
300a, 301a, 317a, 321ax, 323a–
325a, 328adefg
210ef
210ab, 620abcd
210c
200acdehi, 327a, 501ae, 503a,

Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN_", se vsebina podpolja ne indeksira v indeksa /TI in TI=, temveč se
ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira v indeks BN=.
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Naslov originala

besedno

510aehi, 512ae, 513aehi, 514a–
517a, 518ae, 520aehi, 530ab,
531abc, 532a, 540a, 541a, 996h,
997h
500ahi, 503a

Osnovni indeks – vsebinska obdelava
pripona
/PN
/CS
/FN
/TS
/TN
/GN
/CH
/FS
/DX
/DY
/DW
/DZ
/DU
/SU
/GE

F-2

pomen
Predmetna oznaka – osebno ime
Predmetna oznaka – ime korporacije
Predmetna oznaka – rodbinsko ime
Predmetna oznaka – naslov
Tematska predmetna oznaka
Zemljepisna predmetna oznaka
Časovna predmetna oznaka
Oblikovna predmetna oznaka
Tematsko določilo
Zemljepisno določilo
Oblikovno določilo
Časovno določilo
Prosto oblikovane predmetne oznake
Predmetne oznake – vse
Gesla – NUK

Iskanje
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno

podpolja
600abcdf, 960abcdf
601abc, 961abc
602af, 962af
605ahiklnq, 965ahiklnq
606a, 966a
607a, 967a
608a, 968a
609a, 969a
600x–609x, 960x–969x
600y–609y, 960y–969y
600w–609w, 960w–969w
600z–609z, 960z–969z
610a
600–610, 960–969 (vsa podpolja)
627a
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F.1.2 DODATNI INDEKSI
Dodatni indeksi – podatki o zapisu
predpona
CR=
CY=
DM=2
DR=
ID=3
LN=
RE=

pomen
Kreator zapisa/Zapis prevzel iz
COBISS.Net
Zapis prevzel iz COBIB-a
Datum kreiranja/prevzema iz COBIBa ali iz COBISS.Net
Datum zadnjega ažuriranja
Identifikacijska številka zapisa
Lokalna številka
Zadnji redaktor zapisa

iskanje
frazno

podpolja
---

frazno
frazno

-----

frazno
frazno
frazno
frazno

---------

Dodatni indeksi – bibliografski podatki
predpona
AU=4

pomen
Avtor – oseba

iskanje
frazno

CB=
CL=
CP=

frazno
frazno
frazno

GM=
HE=4
IS=
NM=
PM=
PP=5
PU=
PY=6
P2=7
TI=8

Avtor – korporacija
Zbirka
Kraj sestanka/dodatek k imenu
korporacije
Splošna oznaka gradiva
Avtor – enotna osebna značnica
Številka zvezka
Izdelovalec
Kraj izdelave
Kraj izida
Založnik
Leto izida
Zaključno leto izida
Naslov

TO=

Naslov originala

frazno

frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
700abcdf–702abcdf, 900abcdf–
902abcdf, 903abcdf
710ab–712ab, 910ab–912ab
225adefhiv
710ce–712ce, 910ce–912ce
200b, 539b
700abcdf–702abcdf
215h
210g
210e
210a, 620abcd
210c
100cd
100d
200acdehi, 501a, 503a, 510ai,
512ae, 513ai, 514a–517a, 518ae,
520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a,
541a, 996h, 997h
500ahi, 503a

2

Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz vzajemne baze podatkov ali iz mreže
COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa.
3
Iskalne predpone ID= ni možno kombinirati z omejevanjem.
4
Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki a, b d, c, f. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s
predpono AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".
5
Podpolja polja 620 se indeksirajo kot fraza tako, da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji je znak "/".
6
V indeks PY= se indeksira podpolje 100d, če je koda v podpolju 100b različna od b ali j. Če je koda v 100b enaka f ali g, se
indeksirajo tudi vsa leta med letom v 100c in letom v 100d.
7
V indeks P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda b.
8
Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki a b. V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. opombo 1.
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Naslov vira

frazno

200ai

Dodatni indeksi – identifikacijski podatki
predpona
AR=
BI=10

pomen
Številka normativnega zapisa
Oznake zapisa

BN=11
CD=
CX=
HI=
NB=12
NP=13

ISBN
CODEN
ISSN zbirke
Hierarhija
Številka v nacionalni bibliografiji
Druge identifikacijske oznake

OI=
OR=
SC=
SF=
SN=
SP=15

Številka obveznega izvoda
Številka originalnega zapisa
Preklicani/napačni ISSN
Neverificirani ISSN
ISSN pri članku
ISSN

iskanje
frazno
besedno
in frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
besedno
in frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
7003–7023
830a, 992bx, 993 (vsa podpolja)
010az, 996h, 997h
040a
225x
4611–4641
020ab
001e, 012a, 013az14, 017az, 022a,
071a, 856g
021b
001x
011yz
011f
011as
011ec

9

Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki a. i. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s
SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".
10
Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja polja 993 pa frazno.
11
Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna
ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 996h oz. 997h enako "ISBN", se
številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira v indeks BN=, sicer pa se podpolje 996h oz. 997h indeksira v indeksa /TI in
TI=.
12
Vsebina podpolj 020a in 020b, ločenih s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno indeksirano tudi
samostojno.
13
Podpolja 001e, 013az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa besedno in frazno.
14
Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna številka (10 mest
brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks.
15
Z iskalno predpono SP= lahko iščemo tudi po kodi EAN. Koda EAN, ki smo jo odčitali s čitalcem, se programsko preračuna v
ISSN številko.

F-4
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Dodatni indeksi – vsebinska obdelava
predpona
PN=16
CS=
FN=
TS=
TN=
GN=
CH=
FS=
DX=
DY=
DW=
DZ=
DU=
SU=
GE=
DC=
OC=17

16
17

pomen
Predmetna oznaka – osebno ime
Predmetna oznaka – ime korporacije
Predmetna oznaka – rodbinsko ime
Predmetna oznaka – naslov
Tematska predmetna oznaka
Zemljepisna predmetna oznaka
Časovna predmetna oznaka
Oblikovna predmetna oznaka
Tematsko določilo
Zemljepisno določilo
Oblikovno določilo
Časovno določilo
Prosto oblikovane predmetne oznake
Predmetne oznake – vse
Gesla – NUK
UDK
Druge klasifikacije

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
600abcdf, 960abcdf
601ab, 961ab
602a, 962a
605ai, 965ai
606a, 966a
607a, 967a
608a, 968a
609a, 969a
600x–609x, 960x–969x
600y–609y, 960y–969y
600w–609w, 960w–969w
600z–609z, 960z–969z
610az
600–610, 960–969 (vsa podpolja)
627a
675au
686a2

Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. opombo 4.
Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, vmes pa je dodan presledek. Če podpolje
6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "--- ".
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Dodatni indeksi – kodirani podatki
predpona
AC=18
AS=
CC=
CO=
DT=19
FC=
FQ=
FR=20

pomen
Koda za vrsto avtorstva
Šifra raziskovalca
Koda za vrsto vsebine
Država/regija izida
Bibliografski nivo
Šifra ustanove/organizacije
Pogostost izhajanja
Fizična oblika

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
7004–7024, 7104–7124, 9104–9124
7007–7027
105bc, 110d, 140d
102ab
001c
7008–7028, 7108–7128
110b
001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b,
126a, 128a, 135b

18

Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povezujemo tudi z (W). Pri tem moramo
predpone pisati v zgoraj navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= izpustimo, uporabimo operator (2W).
Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 7XX.
Primeri: SELECT AU=Kos, Vinko* (W) AC=730 – iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec
SELECT AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2* – iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot
mentor na eni od fakultet Univerze v Mariboru
SELECT AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2* – iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od
fakultet Univerze v Mariboru
SELECT AC=991 (2W) AS=08067 – iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman (šifra raziskovalca 08067) naveden kot
mentor
Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen.
Primer: SELECT AU=Cankar, Ivan* AND AC=730 – našli bi tudi knjige, katerih avtor je Ivan Cankar, a so bile prevedene

19

Indeksirajo se vse kode iz podpolja 001c razen kod m in a.

20

Indeks FR= (form) je sestavljen iz kode za vrsto zapisa (001b) in kode, ki določa posamezno vrsto neknjižnega gradiva:
Podpolje 115g (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi g (koda za projicirno,
filmsko in video gradivo v 001b) in a (koda za film v 115a) ali b (koda za projicirno gradivo v 115a).
Primera: SELECT FR=gac – iskanje filmov v kaseti
SELECT FR=ga* – iskanje filmov
Podpolje 115k (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi g (koda za projicirno, filmsko in
video gradivo v 001b) in c (koda za videoposnetek v 115a).
Primera: SELECT FR=gcc – iskanje videoposnetkov na videokaseti
SELECT FR=gc* – iskanje videoposnetkov
Podpolje 116a (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda k (koda za slikovno
gradivo v 001b).
Primer: SELECT FR=ke – iskanje fotonegativov – koda e
Podpolje 116g (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda k (koda za slikovno gradivo v
001b).
Primer: SELECT FR=kae – iskanje razglednic – koda ae
Podpolje 117a (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda r
(koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b).
Primer: SELECT FR=raq – iskanje igrač – koda aq
Podpolje 124b (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda e (koda za
tiskano kartografsko gradivo v 001b).
Primer: SELECT FR=ed – iskanje zemljevidov – koda d
Podpolje 126a (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda i (koda za neglasbene zvočne posnetke
v 001b) ali j (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).
Primer: SELECT FR=ja – iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah – koda a
Podpolje 128a (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer c (tiskane muzikalije), d
(rokopisne muzikalije) ali j (glasbeni zvočni posnetki).
Primera: SELECT FR=cmr – iskanje koračnice – tiskane muzikalije
SELECT FR=jmr – iskanje koračnice – zvočni zapisi
Podpolje 135b (elektronski viri): pred vsebino podpolja je dodana koda l (elektronski viri) iz podpolja 001b.
Primer: SELECT FR=li – iskanje online elektronskih virov

F-6

© IZUM, april 2011

COBISS2/Katalogizacija
predpona
GP=
IC=
LA=
LC=
LO=
MC=21
RS=22
RT=23
SS=
TA=
TD=
TY=
UC=
UG=
US=
EA=24

pomen
Koda za uradno publikacijo
Koda za ilustracije
Jezik
Koda za literarno vrsto
Jezik izvirnika
Mikrooblike – kode
Status zapisa
Vrsta zapisa
Status kontinuiranega vira
Koda za predvidene uporabnike
Tipologija dokumentov/del
Vrsta kontinuiranega vira
UDK za iskanje
Skupina UDK
Statistika UDK
E-dostop

Dodatek F
iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
100f
105a, 140a
101a
105fg, 140ef
101c
130a
001a, 998e
001b
100b
100e
001t
110a
675c
675b
675s
0172, 856u

21

Podpolje 130a (mikrooblike – posebna oznaka gradiva) se indeksira v dodatni indeks MC=.
Primer: SELECT MC=e – iskanje mikrofišev

22

V indeks RS= se indeksira podpolje 001a, če je vpisana koda i, p, r ali d.
Primer: SELECT RS=p – iskanje CIP-zapisov
Tudi podpolje 998e (indikator nabave) se indeksira v dodatni indeks RS =. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z
operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v zgoraj navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo
operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še posebej
pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove.
Primeri: SELECT RS=o
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah
podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove.
SELECT SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni medicinski
knjižnici (CMK) (sigla 50003). Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK.
SELECT SI=50202 (W) RS=93
Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov
ustanove, ki poroča za to ustanovo.
SELECT SI=50001 (2W) AM=a
Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001).

23

V indeks RT= se indeksira podpolje 001b, če ni vpisana koda a.
Primer: SELECT RT=c – iskanje tiskanih muzikalij
S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda a in podpolje 130a ni vneseno.
Obstaja tudi negacija /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo.
Primer: SELECT AU=Cankar, Ivan*/BMA

24

Z iskalno zahtevo EA=1 omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z vrednostjo "doi" ali
pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja 0 – Elektronski vir ali 1 – Elektronska verzija).
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Dodatni indeksi – podatki o stanju zaloge
predpona
AM=25
CN=
DA=
DS=26
FI=
IN=
IR=
LI=
ND=27
SD=
SG=28
SI=29
SR=
ST=
TM=30

pomen
Način nabave
Številka za izposojo
Datum inventarizacije
Naslovnik za dar ali zameno
Financer
Inventarna številka
Inventarne opombe
Stopnja dostopnosti
Številka in datum (računa ...)
Datum statusa
Signatura
Sigla
Dobavitelj
Status
Preusmeritev gradiva

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
998v
9969, 9979
996o, 997o
9968, 9978
9964, 9974
996f, 997f
996r, 997r
996p, 997p
996xyz017, 997xyz017
996t, 997t
996d, 997d, 998d
998b
9962, 9972
996q, 997q
996e, 997e

25

Za povezovanje predpone AM= s predponama SI= in RS= gl. opombo 22.

26

Iščemo lahko po elementu 3 – naziv institucije ali po elementu 4 – datum pošiljanja. Za predpono DS= vpišemo oznako
elementa in nato iskalni pojem.
Primera: SELECT DS=3British Library*
SELECT DS=4199306*

27

Iščemo lahko po elementih podpolja 996/997x (b – številka naročila, X – opomba naročila), 996/997y (g – številka
dobavnice/seznama, h – datum dobavnice/seznama), 996/997z (j – številka reklamacije, k – datum reklamacije, Z – opomba
reklamacije), 996/9970 (S – številka predračuna, G – datum predračuna, C – cena predračuna), 996/9971 (m – številka
računa, q – datum računa) in 996/9977 (1 – številka računa, 2 – datum računa). Za predpono ND= vpišemo oznako elementa
in nato iskalni pojem.
Primeri: SELECT ND=jREKLAMAC*
SELECT ND=k199309*
SELECT ND=mRp 101*

28

Iskanje po signaturi:
Iskanje po celi signaturi (kot je vpisana v podpolje 996/997d).
Primer: SELECT SG=f2\n113780\s2002*
Iskanje po elementih za postavitev po področjih (i – interna oznaka, u – UDK prosti pristop, a – ABC in druge oznake –
1. del). Za predpono SG= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
Primeri: SELECT SG=iST
SELECT SG=u681.3*
SELECT SG=aCANKAR, I.
Iskanje po elementih za postavitev po tekoči številki. Elementi n – tekoča številka, f – format in l – oznaka podlokacije v
signaturi so združeni v iskalno frazo tako, da elementu n sledi presledek, nato element f, vejica in element l. Pri iskanju
mora tekoča številka imeti sedem mest, po potrebi jo dopolnimo z vodečimi ničlami. Oznake elementa ne pišemo.
Primeri: SELECT SG=0123210*
SELECT SG=0034025 2*
SELECT SG=003425 3,A
Iskanje signature iz podpolja 998d. Vnaša se v nestrukturirani obliki, zato je možno samo iskanje po celi signaturi. Za
predpono SG= vpišemo črko "c" in nato iskalni pojem.
Primer: SELECT SG=cTP Byte*

29

Za povezovanje predpone SI= s predponama RS= in AM= gl. opombo 22.

30

Iščemo lahko po elementu E – oznaka podlokacije ali po elementu D – datum preusmeritve gradiva. Za predpono TM=
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predpona
DP=31
NH=

pomen
Oddelki
Zapisi brez podatkov o zalogi

Dodatek F
iskanje
frazno
besedno

podpolja
996de, 997de
---

vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
Primera: SELECT TM=EPo
SELECT TM=D199306*
31

Z DP= se indeksira zaporedna številka podlokacije, ki je določena v lokalnem šifrantu.
Primer iskalne zahteve:
DP=08
Iskanje gradiva, kjer ima vsaj 1 izvod oznako podlokacije, ki pripada oddelku 08.
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F.1.3 OMEJEVANJE
pripona
/MON
/SER
/ART
/BMA
/NOMON
/NOSER
/NOART
/NBM
/leto
/LAT
/CIR

pomen
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Sestavni deli (članki ...)
Knjižno gradivo
Vse gradivo razen mon. publikacij
Vse gradivo razen ser. publikacij
Vse gradivo razen sestavnih delov
Neknjižno gradivo
Leto izida
Latinica
Cirilica

podpolja
001c=m
001c=s
001c=a
001b=a in 130a ne obstaja

100l=ba
100l=c* ali 100l=oc

F.1.4 DRUGE IZPISNE KODE
izpisna koda
AT
CE
CT
ES
F6
F8
II
IF
MD
N8
NU
PA
PR
S8
UR

pomen
Skrajšani ključni naslov
Datum kreiranja
Opomba o vsebini
Izdaja
Podrobnejši podatki o stanju zaloge
Zbirni podatki o stanju zaloge
Besedilo opombe
Faktor vpliva
Posebna oznaka gradiva in obseg
Opomba o zalogi
Kontinuirani viri – številčenje
Naslov založnika
Cena
Skupna signatura
Naslov URL

podpolja
531abc
--327a
205abdfg
996, 997
998
320a
959ab, 110t
215acdeghik
998n
207a
210b
9963, 9973
998d
856u

OPOMBA
Polja, vgrajena v polja bloka 4XX, se indeksirajo enako kot samostojna polja.

F - 10
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Dodatek F

F.2 NORMATIVNA BAZA PODATKOV
F.2.1 OSNOVNI INDEKS
Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=.
pripona
/CB
/CP
/NT
/PN

pomen
Ime korporacije
Kraj sestanka/dodatek k imenu
korporacije
Opombe
Osebno ime

© IZUM, april 2011

iskanje
besedno
besedno

podpolja
210ab, 410ab, 510ab
210ce, 410ce, 510ce

besedno
besedno

300a, 330a, 340a, 820a, 830a
200abcdf, 400abcdf, 500abcdf
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F.2.2 DODATNI INDEKSI
Dodatni indeksi – podatki o zapisu
predpona
AB=
CR=
DM=
DR=
ID=
RE=
LC=

pomen
Prisvojeni zapisi
Kreator zapisa
Datum kreiranja
Datum zadnjega ažuriranja
Identifikacijska številka zapisa
Zadnji redaktor zapisa
Številka LC

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
------------035a

Dodatni indeksi – normativni podatki
predpona
CB=
CP=
PH=
PN=
BI=
CF=
FR=
RN=
VN=
OR=

pomen
Ime korporacije
Kraj sestanka/dodatek k imenu
korporacije
Značnica – osebno ime
Osebno ime
Oznake zapisa
Najpogostejši kreator
Frekvenca
Opomba o konverziji
Kazalka brez povezave
Številka originalnega zapisa

iskanje
frazno
frazno

podpolja
210ab, 410ab, 510ab
210ce, 410ce, 510ce

frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno
besedno

200abcdf
200abcdf, 400abcdf, 500abcdf
992b
911b
911c
916x
915ab
001x

Dodatni indeksi – kodirani podatki
predpona
AS=
FC=
LA=
NA=
RS=

F - 12

pomen
Šifra raziskovalca
Šifra ustanove/organizacije
Jezik, ki ga uporablja oseba/korporacija
Nacionalnost
Status zapisa

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
200r
911a
101a
102a
001a
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G

PROGRAMSKE KONTROLE

G.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV
V dodatku so našteta sporočila, ki opozarjajo na napake, do katerih prihaja pri obdelavi gradiva.
Sporočila se izpisujejo, kadar želimo shraniti zapis, torej po uporabi ukazov SAVE, SAVE/HOST,
LOCK1, LOCK2 in UNLOCK. Na nekatere napake nas program samo opozori, druge pa so takšne, da jih
moramo odpraviti, preden lahko shranimo zapis.
Dodatek je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so po abecedi urejena sporočila, ki jih sporoča
program za katalogizacijo. V drugem delu je tabela, v kateri so natančneje opisane kontrole, ki se
izvedejo. Poleg sporočil so napisane številke, ki se nanašajo na kontrole v tabeli.
•

Alternativno številčenje ni pravilno vneseno (215rqp). 40

•

Bibliografski nivo (001c) se ne ujema s kodo v podpolju 110a. 9, 85

•

Če obstaja več ISBN-jev (010), moramo vnesti pojasnilo (010b). 72

•

Če pisavo ustrezno določi algoritem, vnos znaka ? odsvetujemo (???). 112

•

Članek s tipologijo ??? mora biti objavljen v serijski publikaciji. 87

•

Interpunkcija "= " se pred podpoljem ??? izpiše avtomatsko. 57

•

Koda za leto izida 100b=j zahteva vpis točnega datuma v 100d. 22

•

Koda za tipologijo 001t je iz 1. skupine, zahteva opis članka 001c=a. 3

•

Koda za tipologijo 001t je iz 2. skupine, zahteva opis integrirnega vira ali monografske publikacije. 4

•

Koda za tipologijo 001t je iz 3. skupine, zahteva opis izvedenega dela 001c=d. 5

•

Kode v podpoljih 105a in podatki v 215c morajo biti usklajeni. 27

•

Kode za jezike v 101abc se morajo med seboj razlikovati. 23

•

Kode za jezike v 101efg se morajo razlikovati od kode v 101a. 24

•

Kode za regije (102b) vnašamo za kodi "srb" in "bih". 26

•

Kodi v podpoljih 121a in 124b se morata ujemati. 65

© IZUM, februar 2008

G-1

Dodatek G

COBISS2/Katalogizacija

•

Kontrolni znaki (NSB/NSE, za LaTeX) morajo nastopati po parih (???). 47

•

Le eno variantno značnico lahko označimo kot fonetično in eno kot etimološko obliko. 110

•

Leto izida 1 (100c) je višje od tekočega leta. 17

•

Leto izida 2 (100d) je višje od tekočega leta. 18

•

Leto izida 2 (100d) mora biti višje od leta izida 1 (100c). 19

•

Kontinuirani vir neznanega statusa (100b=c) – napačno leto izida 2 (100d). 21

•

Manjka ISSN (011c, e ali f). 10

•

Manjka ISSN serije/podserije/priloge (011s). 41

•

Manjka koda za transliteracijo (100i). 109

•

Manjka koda za vrsto avtorstva (70X4). 50

•

Manjka koda za zbornik (105b=z). 86

•

Manjka leto izida 2 (100d). 106

•

Manjka podpolje 011a. 55

•

Manjka podpolje 017?. 115

•

Manjka podpolje 996/997o. 97

•

Manjka podpolje 996/997t. 96

•

Manjka podpolje ???f. 48

•

Manjka povezava z virom (011a ali 4641). 6

•

Napačen 2. indikator (polje ???). 60, 75

•

Napačen ISSN (011cef) – za dodelitev pokličite NUK. 53

•

Napačen ISSN (011as) – preverite identifikacijo vira. 105

•

Napačno tvorjena formalna značnica – manjka polje 710. 45

•

Naročenemu gradivu (996/7q=1) ne moremo dodeliti inventarne številke. 69

•

Pisava se razlikuje od pisave izvirnika – preverite pisavo v polju 500. 111

•

Pisava v podpolju 100l se ne ujema z jezikom v podpolju 101g ali 101a. 107

•

Podpolja 115prstuvz123 izpolnjujemo za filme (115a=a). 64

•

Podpolje 3270 je lahko samo v prvem polju 327! 82

•

Podpolje 421a ni ponovljivo. 37

•

Podpolje 4641 lahko uporabljamo le za povezavo z monografsko publikacijo. 44

G-2
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•

Podpolje ??? je lahko le v zapisu za sestavni del (001c=a). 8

•

Podpolje ???c vsebuje številko – preverite vnos. 94

•

Podpolje 7024 vsebuje kodo avtorstva ??? – preverite vnos v 105b. 104

•

Polj 700 in 710 ne uporabljamo, če je več avtorjev kot trije. 46

•

Polje 071 uporabljamo za zvočne posnetke in muzikalije (001b=c, i, j). 11

•

Polje 115 izpolnjujemo za projicirno, filmsko in video gradivo (001b=g). 28

•

Polje 116 izpolnjujemo za slikovno gradivo (001b=k). 29

•

Polje 117 izpolnjujemo za tridimenzionalne izdelke in predmete (001b=r). 30

•

Polje 126 izpolnjujemo za zvočne posnetke (001b=i, j). 33

•

Polje 130 izpolnjujemo za mikrooblike – preverite vsebino podpolja 001b! 81

•

Polje 200 ima indikator 1, čeprav obstaja značnica glavnega vpisa. 36

•

Polje 208 izpolnjujemo za muzikalije (001b=c, d). 38

•

Polje 327 lahko ponovite samo, če je v prvem polju že maksimalno število podpolj! 82

•

Polje 900 oz. 910 ne sme nastopati brez polja 700 oz. 710. 67

•

Polje ??? izpolnjujemo za kartografsko gradivo (001b=e, f). 31

•

Polje ??? izpolnjujemo za elektronske vire (001b=l). 34

•

Polje ??? izpolnjujemo za tekstovno gradivo (001b=a, b). 63

•

Polje ??? izpolnjujemo za zvočne posnetke in muzikalije (001b=c, d, i, j). 32

•

Polje ??? mora vsebovati podpolje 6. 58

•

Polje ??? mora vsebovati podpolje a, in to na prvem mestu. 12

•

Polje ??? mora vsebovati podpolje 3, in to na prvem mestu. 12

•

Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. 66

•

Pomanjkljive kazalke, preverite podpolje 6 za povezavo blokov 9 in 6/7. 58

•

Ponovljeno podpolje 200f se mora začeti z enačajem. 113

•

Pred opombo 856z moramo vnesti URN (856g) ali URL (856u). 76

•

Predhodni ali prvi vnos zapisa (001a=p, i) ne sme vsebovati inventarne številke. 7

•

Preverite državo izdaje (102a) – Salvador. 25

•

Preverite kodo za jezik – ??? (podpolje ???). 62

•

Preverite leto izida 1 (100c). 15
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•

Preverite leto izida 2 (100d). 16

•

Preverite tipologijo – znanstvena monografija (001t=2.01) brez ISBN-ja (010a). 99

•

Preverite tipologijo – znanstvena monografija (001t=2.01) z manj kot 50 stranmi (215a). 99

•

Pri anonimnih delih postavimo 1. indikator v polju 532 na 1. 73

•

Pri anonimnih delih postavimo indikator v polju 200 na 1. 35

•

Pri formalni značnici mora imeti polje 710 indikatorja 01. 52

•

Pri separatu (105b=8) manjka opomba o posebnem odtisu (324). 56

•

Priporočamo vnos dvomestne kode v podpolje 105f, če je to možno. 70

•

Priporočljiv je vnos vzporednega naslova tudi v polje 510. 59

•

Reprodukcija je izšla pred originalom? Preverite 100bcd. 42

•

Sestavek, vezan na zbornik, mora imeti tipologijo za konferenčni prispevek. 90

•

Sestavki s tipologijo ??? morajo biti vezani (samo) na monografijo (4641). 88

•

Splošna oznaka gradiva (200b) se ne ujema z vrsto zapisa (001b). 68

•

Številčenje ni pravilno vneseno (215hig). 39

•

Tipologija ??? v zapisu za integrirni vir zahteva ustrezno kodo v 001b in/ali 110a. 114

•

Tipologija 001t=??? zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. 89

•

Tipologija za bibliografijo zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. 92

•

Tipologija za učbenik zahteva ustrezno kodo za učbenik v podpolju 105b. 83

•

Tipologije ni možno spremeniti, ker je potrjena. 98

•

Tudi zapis za vir sestavka s tipologijo 1.16 mora vsebovati podatek o tipologiji. 102

•

V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. 95

•

V polje ??? ni dovoljeno vgraditi polja ???. 43

•

V polju 327 je obvezno podpolje a. 49

•

V polju ??? manjka podpolje a. 74

•

V vgrajenem polju ??? je napačen ? indikator. 43

•

Video DVD kodiramo kot videoposnetek (115a=c) in videoploščo (115k=b). 77

•

Vpisana je koda za oznako leta izida (100b) za monografske publikacije (001c=m). 14

•

Vpisana je koda za oznako leta izida (100b) za kontinuirane vire (001c=i, s). 13

•

Vsa polja 327 morajo imeti enake vrednosti indikatorjev! 82

G-4
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•

Vsebini podpolj 115a in 115g se ne ujemata. 80

•

Za analitično obdelavo serijske publikacije potrebujemo 011e ali 011c. 61

•

Za izpis v cirilici (0017) manjka koda za transliteracijo COBISS (100i). 108

•

Za popolno povezavo serijskih publikacij morata obstajati vsaj dve polji ???. 78

•

Za tovrstne integrirne vire ne uporabljamo tipologije. 114

•

Zapis za monografsko publikacijo (001t=2.01) mora imeti izpolnjeno podpolje 105e. 101

•

Zapis za dogodek 001b=u mora imeti bibliografski nivo 001c=d. 1

•

Zapis za elektronski vir (001b=l) mora vsebovati polje 337 ali 856. 103

•

Zapis za kontinuirani vir (001c=i, s) mora vsebovati polje 110. 51

•

Zapis za online elektronski vir (135b=i) mora vsebovati polje 856. 71

•

Zapis za programsko opremo (001t=2.21) mora biti kodiran kot elektronski vir (001b=l). 84

•

Zapis za sestavni del 001c=a mora imeti hierarhični nivo 001d=2. 2

•

Zapisi CIP (001a=p) ne smejo vsebovati tipologije. 93

•

Značnica CONOR.SI-ID=??? mora vsebovati indikator za izključitev iz osebne bibliografije. 100

•

Znanstveni članek (001t=???) ne sme biti vezan na serijsko publikacijo s podpoljem 110a=???. 91

•

Živ kontinuirani vir (100b=a) – leto izida 2 (100d) mora biti 9999. 20

Legenda za vrste napak:
F – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena.
W – Program vpraša, ali želimo popraviti zapis.
I – Program izpiše opozorilo in zapis shrani. Po izpisu opozorila se lahko s tipko F vrnemo v zapis.
Polja

Napaka

Opis

1.
2.
3.
4.

001bc
001cd
001ct
001ct

F
F
F
F

5.
6.

001ct
001c, 011a, 4641

F
F

Če 001b = "u", mora biti 001c = "d".
Če 001c = "a", mora biti 001d = "2".
Če se 001t začne z "1", mora biti 001c = "a".
Če se 001t začne z "2", mora biti 001c = "i" ali 001c =
"m".
Če se 001t začne s "3", mora biti 001c = "d".
Če 001c = "a", mora obstajati 011a ali 4641, oz. za
lokalne zapise 992v.

© IZUM, februar 2008

G-5

Dodatek G

COBISS2/Katalogizacija

Polja

Napaka

Opis

7.
8.
9.
10.
11.

001a, 996f, 997f
011a, 4641, 001c
001c, 110a
011ecf, 001c
071, 001b

W
F
W
F
W

12.

W

13.
14.

071, 115, 116,
205, 225, 5XX,
6XX (razen 675 in
620), 7XX, 90X,
91X, 96X
001c, 100b
001c, 100b

Če 001a = "i" ali "p", ne sme obstajati 996/997f.
Če obstaja 011a ali 4641, mora biti 001c = "a".
Če 110a = "e", mora biti 001c = "i".
Če 001c = "s", mora obstajati eno od podpolj 011e, c ali f.
Če obstaja 071, mora biti v 001b ena od kod "c", "i" ali
"j".
V naštetih poljih je podpolje a obvezno in mora biti vedno
na prvem mestu, če polje ni pod normativno kontrolo.
Pri poljih, ki so pod normativno kontrolo, mora biti na
prvem mestu podpolje 3.

15.
16.

100c
100bd

W
W

17.
18.

100c
100d

F
F

19.

100bcd

F

20.
21.
22.

100bd
100bd
100bd

W
F
W

23.

101abc

W

24.

101aefg

W

25.
26.

102a
102ab

I
W

27.

105a, 215c

W

28.
29.
30.
31.

001b, 115
001b, 116
001b, 117
001b, 120, 121,
123, 124, 206
001b, 125, 127, 128

W
W
W
W

32.
G-6

F
F

W

Če 100b = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s" ali "i".
Če 100b = "d", "e", "f", "g", "h", "i" ali "j", mora biti 001c
različen od "s".
Leto v 100c ne sme biti nižje od 1000.
Številka v 100d (razen če 100b = "j") ne sme biti manjša
od 1000.
Leto v 100c ne sme biti višje od tekočega leta + 3.
Leto v 100d ne sme biti višje od tekočega leta + 3, razen
9999.
Leto v 100d mora biti višje kot v 100c, razen če je v 100b
ena od kod "d", "e", "h", "i" ali "j". Leto v 100d mora biti
višje ali enako kot v 100c, če je v 100b koda "b".
Če 100b = "a", mora biti 100d = "9999".
Če 100b = "c", mora biti 100d = "????".
Če 100b = "j", 100d vsebuje mesec in dan v obliki
MMDD.
Vsebine podpolj a, b, c se morajo med seboj razlikovati.
Če je v 101 indikator 1 = "2", se kontrola ne izvede.
Vsebina podpolj e, f, g se mora razlikovati od vsebine
prvega podpolja a.
Opozorilo, če 102a = "slv".
Podpolje b obstaja le v primeru, ko je vsebina podpolja a
"srb" ali "bih".
Če obstaja 105a s kodo, različno od "f" in "y", mora
obstajati tudi 215c. Če obstaja 215c ter 001b = "a" in 001c
= "m", mora obstajati tudi 105a s kodo, različno od "y".
Če obstaja 115, mora biti 001b = "g" ali "m".
Če obstaja 116, mora biti 001b = "k" ali "m".
Če obstaja 117, mora biti 001b = "r" ali "m".
Če obstaja polje 120, 121, 123, 124 ali 206, mora biti
001b = "e", "f" ali "m".
Če obstaja polje 125, 127 ali 128, mora biti 001b = "c",
© IZUM, februar 2008

COBISS2/Katalogizacija
Polja
33.
34.

Dodatek G
Napaka

35.

001b, 126
001b, 135, 230,
336, 337
200, 532, 700, 710

W

36.

001b, 200, 700, 710

I

37.
38.
39.

421a
208, 001b
215gih

F
W
I

40.

215pqr

I

41.

215opqrs, 011s

F

42.
43.

100bcd
vgradna polja v
bloku 4XX

F
F

44.

4641

F

45.
46.

503, 710
7X0, 7X1

F
W

47.

W
W

W

48.

200fg, 205fg

W

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

327a
70X4
001c, 110
710, 503
011cef
101c
011as
105b, 300, 324
200d, 205d, 225d
901, 902, 911, 912,
96X podpolje 6

W
W
W
W
W
W
F
W
I
F
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"d", "i", "j" ali "m".
Če obstaja 126, mora biti 001b = "i", "j" ali "m".
Če obstaja polje 135, 230, 336 ali 337, mora biti 001b =
"l" ali "m".
Če ne obstaja nobeno od polj 700, 710 ali 532, mora biti v
polju 200 indikator 1 (pri anonimnih delih ni osebne ali
korporativne značnice glavnega vpisa, temveč stvarna).
Če je v 200 indikator 1 in 001b = "a", običajno ne obstaja
niti 700 niti 710.
Podpolje 421a pri kontinuiranih virih ni ponovljivo.
Če obstaja polje 208, mora biti 001b = "c" ali "d".
Če obstaja podpolje i, mora obstajati tudi podpolje h. Če
obstaja podpolje g, morata obstajati podpolji i in h.
Če obstaja podpolje q, mora obstajati tudi podpolje r. Če
obstaja podpolje p, morata obstajati podpolji q in r.
Če obstaja katero od podpolj 215opqrs, mora obstajati
011s.
Če 100b = "e", mora biti leto v 100c višje kot v 100d.
Izvaja se kontrola glede na to, katera polja lahko
vgradimo, in kontrola pravilnosti indikatorjev vgrajenih
polj.
V 4641 je vpisan ID. V zapisu s tem ID-jem mora biti
vsebina 001c = "m" ali "i".
Če obstaja polje 503, mora obstajati tudi 710.
Če obstaja polje 700 (710), sta lahko v zapisu največ dve
polji 701 (711).
Znak NSB/NSE in znak za LATEX morata v enem
podpolju vedno nastopati v paru.
Če v kateremkoli od teh polj obstaja podpolje g, mora v
istem polju obstajati tudi podpolje f.
V polju 327 mora biti obvezno izpolnjeno podpolje a.
V poljih 70X mora biti obvezno izpolnjeno podpolje 4.
Če 001c = "s" ali "i", mora obstajati polje 110.
Če obstaja polje 503, mora imeti 710 indikatorja "01".
V ta podpolja se ne sme pisati 0000-0000.
Če obstaja 101c, mora biti indikator v 101 različen od 0.
Če obstaja podpolje s, mora obstajati tudi podpolje a.
Če je v 105b koda "8", mora obstajati polje 300 ali 324.
Na prvem mestu v podpolju ne sme biti enačaj.
Podpolje 6 je obvezno pri poljih, ki niso pod normativno
kontrolo (podpolje 6 z enako vsebino mora obstajati v
ustreznem polju 7XX oz. 6XX).
Pri poljih, ki so pod normativno kontrolo, se za povezavo
G-7
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Polja
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Napaka

59.

200d, 510

I

60.

70Xb, 600b

W

61.
62.

011f
101afg

I
I

63.

105, 106, 001c

W

64.

115aprstuvz123

W

65.

124b, 121a

W

66.
67.

700, 710
700, 710, 900, 910

F
F

68.

200b, 001b

W

69.

996/997fq

W

70.

105f

I

71.
72.

135b, 856
010ab

W
W

73.

532, 700, 710

W

74.

4XXax

W

75.

70X, 600

W

76.

856

W

77.

115alk

W

G-8

Opis
med polji uporablja podpolje 3.
Če obstaja 200d in ima 200 indikator 1, mora obstajati
510.
Če obstaja podpolje b, mora imeti 2. indikator vrednost 1.
Če ne obstaja podpolje b, mora imeti 2. indikator vrednost
0.
Če v polju 011 obstaja le podpolje f, dobimo sporočilo.
Opozorilo, če je v katerem od teh podpolj koda "got" ali
"ang".
Če obstaja polje 105 ali 106, mora biti 001b = "a", "b" ali
"m".
Navedena podpolja polja 115 lahko obstajajo samo, če je
v podpolju 115a koda "a".
Če je v 124b ena od kod "a", "b", "d", "f", "g", "i", "j",
mora biti v 121a koda "a". Če je v 124b koda "c" ali "e",
mora biti v 121a koda "b".
Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati.
Če obstaja polje 900, mora obstajati tudi polje 700. Če
obstaja polje 910, mora obstajati tudi polje 710.
Za vsako besedilo v 200b mora biti v 001b ustrezna koda,
in sicer: za "Kartografsko gradivo" koda "e" ali "f"; za
"Glasbeni tisk" koda "c" ali "d"; za "Videoposnetek",
"Film" in "Projicirno gradivo" koda "g"; za "Zvočni
posnetek" koda "i" ali "j"; za "Slikovno gradivo" koda
"k"; za "Dva medija" in za "Več medijev" koda "m"; za
"Predmet" koda "r"; za "Elektronski vir" in "Računalniška
datoteka" koda "l".
Če je v polju 996 ali 997 podpolje q z vsebino "1", v tem
polju ne sme obstajati podpolje f.
Če je vnesena enomestna koda in obstajajo dvomestne
kode z enakim začetkom, se izpiše sporočilo.
Če 135b = "i", mora obstajati polje 856.
Če je polje 010 v zapisu ponovljeno, morajo vsa polja
010, razen enega, vsebovati podpolje b.
Če ne obstaja niti polje 700 niti 710, mora imeti 1.
indikator v polju 532 vrednost 1.
Če je v polju 4XX podpolje x, ni pa podpolja a, mora v
vzajemni bazi podatkov obstajati zapis s podpoljem 011e,
katerega vsebina se ujema z vsebino podpolja x (SP=); ta
zapis mora vsebovati polje 530.
Če polje 70X ali 600 vsebuje podpolje d, mora imeti 2.
indikator vrednost 0.
Če je v polje vneseno podpolje z, mora biti pred njim
podpolje g ali u.
Če 115l = "k", mora biti 115k = "b" in 115a = "c".
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Polja
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Opis

78.

436, 446, 447

W

79.

436, 446, 447

W

80.

115ag

W

81.

001b, 130

W

82.

327

F

83

001t, 105b

F

84.
85.
86.
87.

001b, 001t
001c, 110a
105bcd
001t, 011a

F
W
W
F

88.

001t, 4641

F

89.

001t, 105b

F

90.

001t, 4641, 105b,
105c

F

91.

001t, 011a, 110a

F

92.
93.
94.

001t, 105b
001a, 001t
600c, 70Xc, 90Xc

F
F
W

95.

600d, 70Xd, 90Xd

W

96.

996/997qt

W

97.

996/997fo

W

Če obstaja polje 436 ali 446 ali 447, morata biti v istem
zapisu vsaj dve taki polji.
Vsa polja 436 (ali 446 ali 447) morajo imeti enako
vrednost drugega indikatorja.
Če 115a = "a", mora biti v 115g ena od kod "a", "b", "c",
"d", "u", "z"; če je 115a = "b", mora biti v 115g ena od
kod "g", "h", "i", "j", "k", "l", "u", "z"; če je 115a = "c",
115g ne sme obstajati.
Če obstaja polje 130, mora biti v podpolju 001b ena od
kod "a", "b", "c", "d", "e", "f", "k", "m".
Polje 327 lahko ponovimo samo, če prvo polje 327 že
vsebuje maksimalno število podpolj.
Če je tipologija 001t = "2.03" in obstaja 105b, mora biti v
105b ena od kod "j3" ali "j".
Če je tipologija 001t = "2.04" in obstaja 105b, mora biti v
105b ena od kod "j1", "j2" ali "j".
Če je tipologija 001t = "2.21", mora biti 001b = "l".
Če 110a = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s".
Če 105c = "1" ali 105d = "1", mora biti 105b = "z".
Če je tipologija 001t = "1.01", "1.02", "1.03", "1.04" ali
"1.05", mora zapis vsebovati podpolje 011a, v vzajemni
bazi podatkov pa mora zapis, ki ga dobimo z SP=011a,
vsebovati kodo 001c = "s".
Če je tipologija 001t = "1.16" ali "1.17", mora obstajati
podpolje 4641 in ne sme obstajati 011a.
Če je tipologija 001t = "2.08", mora biti 105b = "m". Če je
tipologija 001t = "2.09", mora biti 105b = "m2". Če je
tipologija 001t = "2.11", mora biti 105b = "m5" ali "m6".
Če vsebuje nadrejeni zapis z ID iz 4641 kodi 105c = "1"
in 105b = "z", mora biti v 001t ena od kod "1.06", "1.07",
"1.08", "1.09", "1.12", "1.13", "1.19" do "1.25".
Če 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", v zapisu za nadrejeno
serijsko publikacijo (z istim ISSN) v podpolju 110a ne
sme biti kode "c" ali "z".
Če 001t = "2.07" in obstaja 105b, mora biti 105b = "a".
Če 001a = "p", 001t ne sme obstajati.
Podpolje c ne sme vsebovati arabskih številk (letnice
rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
Podpolje d ne sme vsebovati arabskih številk (letnice
rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
Če je v polju 996 ali 997 izpolnjeno podpolje q (status),
mora biti izpolnjeno tudi podpolje t (datum statusa).
Če je v polju 996 ali 997 izpolnjeno podpolje f (inventarna
številka), mora biti izpolnjeno tudi podpolje o (datum
inventarizacije).
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Napaka

Opis

98.

001t

F

99.

001t, 010a, 215a

I

Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine
podpolja 001t, če je bila tipologija potrjena z ukazom
CONFIRM/TD.
Če 001t = "2.01", se preveri, ali v zapisu obstaja podpolje
010a in ali je v podpolju 215a podatek o tem, da je v
knjigi več kot 50 strani.
Če zapis za sestavek (001c = "a") in njegov nadrejeni
zapis (ID = 4641) vsebujeta podpolje 001t ter enako
značnico (70Xabcdf) z enako kodo avtorstva (70X4),
mora polje 70X v zapisu za sestavni del vsebovati
indikator za izključitev iz osebne bibliografije (1.
indikator = 2).
Če 001c = "m" in 001t = "2.01", je podpolje 105e
obvezno.
Nadrejeni zapis (ID = 4641) zapisa s tipologijo 001t =
"1.16" mora vsebovati podpolje 001t.
Če 001b = "l", mora obstajati polje 337 ali 856.
Če podpolje 7024 vsebuje eno od kod "991", "992", "993"
in "994", se mora vsebina podpolja 105b začeti z "m" ali s
"p".
Vnos številke "0000-0000" v podpolji a in s v polju 011 ni
možen.
Podpolje 100d je obvezno, če je 100b = "a", "b", "c", "g"
ali "j".
Preverja se ujemanje kode v podpolju 101g (ali 101a, če
podpolja 101g ni v zapisu) in kode v podpolju 100l.
Pravilne so le kombinacije:
− "ger", "eng", "ita", "spa", "fre", "scr", "slv", "bos",
"alb", "hun", "slo", "cze", "pol", "dut", "fin", "por",
"swe", "nor", "dan", in "ba";
− "scc" in "cb" ali "ba";
− "mac" in "cc";
− "rus", "bel", "bul", "che", "aze", "kaz", "kir", "uzb",
"mol", "mon", "ukr", "bug", "taj", "tar", "tut", "tuk",
"oss" ali "ca";
− "chu" in "oc";
− "grc", "gre" in "ga";
− "jpn" in "da";
− "chi" in "ea";
− "heb", "yid", "jrb", "lad" in "ha";
− "ara", "per", "oto", "may", "pus", "urd", "ira" in "fa";
− "kor" in "ka";
− "tha" in "ia";
− "san", "hin", "mar", "nep" in "ja".
Če je podpolje 0017 = "cb", "cc" ali "vv", mora podpolje
100i vsebovati kodo "b1" ali "b2".

100. 001ct, 70X

F

101. 001ct, 105e

F

102. 001t, 4641

W

103. 001b, 337, 856
104. 7024, 105b

W
W

105. 011as

F

106. 100d, 100b

W

107. 100l, 101ag

W

108. 0017, 100i

W

G - 10
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109. 100il

F

Če podpolje 100l ≠ "ba", mora obstajati podpolje 100i.

110. 100h, 90X36

W

Za vsako od vrednosti 2. indikatorja 0, 1, 3, 4 sme v
zapisu obstajati le po eno polje 900. Polji 901 in 902 z
enakim indikatorjem se lahko ponovita, vendar le, če
vsebujeta podpolje 6 z različno vsebino. Kontrolirajo se le
polja 90X, ki ne vsebujejo podpolja 3.
Kontrola se izvede le, če je 100h = "scc".

111. 0017, 100hl, 101c,
500a

W

Če je 100l = "ca", "cb" ali "cc" in v prvem podpolju 101c
ni nobene od kod "scc", "mac", "rus", "bul", "bel", "ukr",
"che", "aze", "kaz", "kir", "uzb", "mol", "mon", "taj",
"tar", "tut", "tuk" in "oss", mora podpolje 500a, če obstaja,
vsebovati znak za vklop latinice .
Če je 100l = "ba" in je v prvem podpolju 101c ena od kod
"scc", "mac", "rus", "bul", "bel", "ukr", "che", "aze",
"kaz", "kir", "uzb", "mol", "mon", "taj", "tar", "tut", "tuk"
in "oss", mora podpolje 500a vsebovati znak za vklop
cirilice .
Kontrola se izvede le, če je 0017 = "cc" ali če je 100h =
"scc".

112. vsa polja

W

Preverijo se vsa podpolja, ki na prvem mestu vsebujejo
znak za preklop pisave  ali . Če algoritem za določitev
pisave izpisa za táko podpolje določi isto pisavo, kot je
vklopljena s kodo na začetku podpolja, je znak za preklop
odveč.

113. 200f

F

Če je podpolje 200f ponovljeno in neposredno sledi
predhodnemu, mora biti na prvem mestu v ponovljenem
podpolju 200f enačaj.

114. 001bct, 110a

F

Če je 001c = "i", mora biti izpolnjen eden od dveh
pogojev:
− 001b = "l" in 110a = "g" in v 001t je ena od tipologij
"2.30", "2.31", "2.32" ali
− 110a = "e" in v 001t je ena od tipologij "2.01", "2.02",
"2.06", "2.25".

115. 017a2

F

Če obstaja polje 017, morata obstajati podpolji a in 2.
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G.2 NORMATIVNA BAZA PODATKOV
V dodatku so našteta sporočila, ki opozarjajo na napake, do katerih prihaja pri vnosu v normativno bazo
podatkov CONOR.SI ter pri kreiranju, dopolnjevanju itd. kratkih normativnih zapisov v bibliografski
bazi podatkov. Sporočila se izpisujejo pri shranjevanju zapisov. Na nekatere napake nas program samo
opozori, druge pa so takšne, da jih moramo odpraviti, preden lahko shranimo zapis.
Definirani sta dve vrsti kontrol. Nekatere kontrole se nanašajo na pravilnost zapisa, ki ga shranjujemo.
Te izhajajo iz formata samega in preverjajo, ali se posamezna polja v zapisu ujemajo med seboj. Druga
skupina kontrol pa preverja, ali je zapis, ki ga shranjujemo, v skladu z ostalimi zapisi v normativni bazi
podatkov. Kadar je zapis označen za brisanje (001a=d), se kontrole, razen kontrole št. 1-4, ne izvedejo.
•

Enaka variantna značnica obstaja še v ??? zapisu(-ih). 27

•

Glede na vsebino podpolja 001x mora biti zapis označen kot razdružen (001a=r). 4

•

Glede na vsebino podpolja 001x mora biti zapis označen za brisanje (001a=d). 3

•

Kode za regije (102b) vnašamo za kodi "srb" in "bih". 16

•

Letnica smrti je manjša od letnice rojstva. 25

•

Napačen 2. indikator (polje ???). 5

•

Podpolje ??? ne sme vsebovati ID-ja zapisa, ki je označen kot razdružen. 28

•

Podpolje ???c vsebuje številko – preverite vnos. 32

•

Pojasnjevalna značnica je napačno kodirana v podpolju 100b. 8

•

Polje 035 z oznako DLC je prepovedano brisati . 26

•

Polje 320 uporabljamo samo v splošnih pojasnjevalnih zapisih. 9

•

Polje 835 uporabljamo samo v zapisih s kodo "d" ali "r" v podpolju 001a. 10

•

Polje 990 mora vsebovati vsa tri podpolja (a, b, n). 30

•

Popravljen zapis (001a=c) ne sme biti označen kot nepopoln (001g=3). 18

•

Preverite nacionalnost (102a) – Salvador. 15

•

V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. 33

•

V polju ??? je podpolje a obvezno. 23

•

V polju ??? ste vpisali napačen dan. 24

•

V polju ??? ste vpisali napačen mesec. 24

•

Za slovenske avtorje priporočamo vnos letnice rojstva (190a). 21

•

Začetnice imen vnašamo v podpolje a. 7
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•

Zapis ID=??? vsebuje enako ime ???, le z dodatkom. 13

•

Zapis ID=??? vsebuje enako ime ???, le brez dodatka. 14

•

Zapis ID=??? vsebuje enako šifro raziskovalca ??? (200r). 11

•

Zapis ID=??? vsebuje enako značnico ??? v polju 200. 11

•

Zapis s šifro raziskovalca se mora nanašati na eno samo osebo (120b=a). 19

•

Zapis vsebuje enaki značnici (polja 200, 400, 500). 6

•

Zapis, označen kot razdružen (001a=r), mora v 001x vsebovati vsaj dva ID-ja. 2

•

Zapis, označen za brisanje (001a=d), mora v 001x vsebovati en ID.

•

Zapisi, označeni kot brisani ali razdruženi, ne smejo vsebovati polj 990. 29

•

Zapis z isto številko DLC (polje 001) je že v bazi CONOR (polje 035). 26

•

Značnica ne vsebuje letnice (200f) – preverite kodo v 152a. 34

•

Značnica vsebuje identifikacijsko oznako (200cdf) – preverite kodo v 120b. 31

•

Značnica z datumom – ali se lahko uporablja kot predmetna oznaka (106a=0)? 20

•

Značnica ??? obstaja tudi v zapisu ID=???. 12

•

Značnico lahko uporabljamo kot predmetno oznako (106a=0) – manjka 200f? 22

1

Legenda za vrste napak:
F – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena.
W – Program vpraša, ali želimo popraviti zapis.
I – Program izpiše opozorilo in zapis shrani. Po izpisu opozorila se lahko s tipko F vrnemo v zapis.
Polja

Napaka

Opis

1.

001ax

F

2.

001ax

F

3.
4.

001ax
001ax

F
F

5.

200, 400, 500

W

Če je 001a = "d", je v 001x samo en ID normativnega
zapisa.
Če je 001a = "r", sta v 001x vsaj dva ID-ja, ločena z
vejico.
Če je v 001x en ID, mora biti 001a = "d".
Če sta v 001x vsaj dva ID-ja, ločena z vejico, mora biti
001a = "r".
Če je podpolje b izpolnjeno, mora imeti 2. indikator
vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, mora imeti 2.
indikator vrednost 0.
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Polja

Napaka

Opis

6.

200, 400, 500

F

7.

W

8.
9.
10.

200ab, 400ab,
500ab
001b, 100b
001b, 320
001a, 835

F
F
F

11.

200abcdf, 200r

F

12.

200abcdf, 400abcdf

W

13.

200abcdf

W

14.

200abcdf

W

15.
16.

102a
102ab

I
W

18.
19.
20.
21.

001a, 001g
120b, 200r
106a, 200f
102a, 190a

W
F
W
W

22.
23.

I
F

24.

106a, 200f
190, 191, 200, 210,
400, 410, 500, 510,
686, 810, 990
190bc, 191bc

Vsaj eno izmed podpolj abcd v poljih 200, 400 ali 500
mora biti različno.
Če je v podpolju a samo začetnica (ena črka in pika),
podpolja b ne smemo izpolniti.
Če je 001b = "z", mora biti 100b = "x".
Polje 320 izpolnjujemo samo, če je 001b = "z".
Polje 835 izpolnjujemo samo v zapisih, označenih za
brisanje (001a = "d"), ali v razdruženih zapisih (001a =
"r").
V bazi CONOR.SI ne sme biti dveh zapisov z enakim
poljem 200abcdf oziroma z enako šifro raziskovalca
(200r).
V bazi CONOR.SI ne sme biti polja 200 (400), ki bi se
ujemalo s katerimkoli poljem 400 (200) v bazi. Pri tem se
za primerjavo upoštevajo podpolja abcdf.
Če pri vnosu imena v polje 200 to ime že obstaja v nekem
drugem zapisu, in to z dodatkom, moramo tudi v našem
zapisu vnesti dodatek. Za dodatek se štejejo vse
kombinacije podpolj cdf.
Če pri vnosu imena v polje 200 to ime že obstaja v nekem
drugem zapisu, in to brez dodatka, moramo tudi v tem
drugem zapisu vnesti dodatek. Za dodatek se štejejo vse
kombinacije podpolj cdf.
Opozorilo, če je 102a = "slv".
Podpolje b lahko izpolnimo samo, če je vsebina podpolja
a "srb" ali "bih".
Če je 001a = "c", podpolje 001g ne sme obstajati.
Če je podpolje 200r izpolnjeno, mora biti 120b = "a".
Če je podpolje 200f izpolnjeno, mora biti 106a = "0".
Če je 102a = "svn", mora biti izpolnjeno tudi podpolje
190a.
Če je 106a = "0", mora biti izpolnjeno tudi podpolje 200f.
V navedenih poljih je podpolje a obvezno.

25.
26.

190a, 191a
035a

W
F

27.

400abcdf

I

28.

001a, 001x, 990n

F
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W

Če napačno vnesemo mesec ali dan rojstva ali smrti osebe,
se izpiše ustrezno sporočilo.
Letnica smrti mora biti višja od letnice rojstva.
Polja 035, ki se začne z oznako (DLC), ne smemo brisati.
V bazi CONOR.SI ne sme biti dveh enakih polj 035a.
Če enake variantne značnice obstajajo v drugih zapisih, se
izpiše sporočilo.
V podpolji 001x in 990n ne smemo vnašati ID-jev
normativnih zapisov, ki imajo v 001a kodo "d" ali "r".
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Polja

Napaka

Opis

29.

001a, 990

W

30.

990abn

F

31.

200cdf, 120b

W

32.

200c, 400c, 500c

W

33.

200d, 400d, 500d

W

34.

200f, 152a

W

Zapis, ki ima v 001a kodo "d" ali "r", ne sme vsebovati
polj 990.
Če uporabimo polje 990, moramo obvezno izpolniti vsa
podpolja (a, b in n).
Če je izpolnjeno podpolje 200c, d ali f in je 120b = "b", se
izpiše sporočilo.
Podpolje c ne sme vsebovati arabskih številk (letnice
rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
Podpolje d ne sme vsebovati arabskih številk (letnice
rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
Če podpolje 200f ni izpolnjeno in je v 152a koda
"AACR2R", se izpiše sporočilo.
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H POJASNILA IN NAPOTKI V
ZVEZI S KONVERZIJO IZ
FORMATA USMARC V FORMAT
COMARC
V bazi podatkov WorldCat je večina zapisov narejenih po pravilih AACR2 in v formatu USMARC,
najdemo pa tudi zapise, narejene po drugih kataložnih pravilih. Zapisi so večinoma v angleščini, ni pa to
nujno. Narejeni so v skladu z različno prakso različnih knjižnic. Zato se moramo pri prevzemanju
zapisov zavedati, da se ti zapisi lahko razlikujejo od zapisov, ki bi jih sicer kreirali sami. Večina zapisov
se prenese ustrezno in so potrebni le manjši popravki. Gotovo pa boste naleteli tudi na zapise, ki so
narejeni drugače, kot je to praksa v Sloveniji.
S konverzijo smo skušali zapise čimbolj približati formatu COMARC, vendar pa popolna konverzija ni
vedno možna.
Da bodo preneseni zapisi čim boljši, bodite pozorni na sledeče:


V formatu USMARC se med posameznimi podatkovnimi elementi vnašajo tudi interpunkcije. Te
so v formatu COMARC odveč, saj se na izpisih dodajo programsko. Zato smo pri konverziji
interpunkcije na koncu podpolj brisali, kjer je bilo to možno. Pri nekaterih zapisih se kljub temu
zgodi, da po prenosu interpunkcija ostane in jo je treba brisati ročno.



Zapisi v bazi podatkov WorldCat so večinoma v angleščini. Nekatere pogoste in ustaljene fraze
se pri konverziji poslovenijo samodejno, npr. splošne oznake gradiva, okrajšavi str. in ilustr. v
polju 215 in še nekaj drugih. Priporočamo, da druge podatke, navedene v jeziku katalogizacije,
poslovenite sami.



Ker so v formatu USMARC nekatera polja razdeljena na podpolja drugače kot ustrezna polja v
formatu COMARC, točna konverzija ni vedno možna. Zato se lahko zgodi, da se v določenih
podpoljih pojavi vsebina, ki v resnici sodi bodisi v več podpolj bodisi v drugo podpolje. Vsebino
teh podpolj je treba razbiti oz. jo prenesti v pravo podpolje. Posebej pozorni bodite na polji 200
in 225. Primer: polje 200 je treba popraviti, če vsebuje vzporedni naslov ali če publikacija
vsebuje več del, ki nimajo zbirnega naslova.



Številka ISBN se v formatu USMARC vnaša brez vezajev. Ker struktura številk ni točno
določena, vezajev ni mogoče dodati programsko.
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Nabor znakov v bazi podatkov WorldCat vsebuje več znakov od nabora znakov COBISS. Vsi
latinični znaki, ki jih v naboru znakov COBISS ni, se prenesejo v osnovno črko brez
diakritičnega znamenja.



V zapisih za publikacije, ki niso v latinici, je narejena transliteracija oz. transkripcija po pravilih
iz tabel ALA-LC Romanization Tables. Pravila se razlikujejo od naših pravil. Za nas bodo najbolj
relevantne razlike pri transliteraciji cirilice, še posebej v značnicah, ki jih je obvezno treba
popraviti.



V bazi podatkov WorldCat so tudi zapisi (predvsem starejši), ki niso narejeni po ISBD-ju.
Priporočamo, da takih zapisov ne prenašate v bazo podatkov COBIB. Če boste konverzijo kljub
temu izvedli, bo tak zapis imel v podpolju 001h kodo n - zapis ni v ISBD obliki. Če zapis
popravite v skladu z opisom ISBD, je treba to kodo brisati.



V bazi podatkov WorldCat so publikacije v več zvezkih obdelane na različne načine, pogosto je
celo ena publikacija obdelana na več načinov. Za take publikacije je treba prevzeti tisti zapis, ki
ustreza pravilom, veljavnim v sistemu COBISS.



Nekatera polja se pri konverziji ne prenesejo iz zapisov v bazi podatkov WorldCat. Trenutno je
konverzija narejena samo za polja, ki se najpogosteje pojavljajo v zapisih za knjige. Druga polja
bomo dodali kasneje, in to glede na predloge katalogizatorjev. Nekaterih polj pa ni možno
prenesti, ker v formatu COMARC njihov ustreznik ne obstaja.



Pri uporabi iskalne predpone OC= moramo biti pozorni na različno vsebino v dveh različnih
sistemih. V segmentu COBISS/Katalogizacija je namreč iskalna predpona OC= namenjena
iskanju "drugih klasifikacij" v podpoljih a in 2 polj 686 (v formatu COMARC). V segmentu
COBISS/OPAC pa je za iskanje po bazi podatkov WorldCat iskalna predpona OC= namenjena
iskanju OCLC-jeve identifikacijske številke zapisa v polju 001 (v formatu USMARC).



Enako je torej samo poimenovanje iskalne predpone, nikakor pa ne vsebina, ki jo v različnih
bazah podatkov s to predpono iščemo. Zato prosimo, da ste pri uporabi te iskalne predpone še
posebej pazljivi.



Kombinacija tipk J d omogoča prenos iskalnega pojma, vpisanega za neko iskalno predpono,
v ustrezno polje novega zapisa. Funkcija deluje samo, če v bazi podatkov COBIB iščemo v
osnovnem načinu iskanja (gl. tudi str. 2.3-5, NEW/ISBN-2, NEW/ISSN-2).



Primer: če v bazi podatkov COBIB iščemo BN=0-387-51471-6, se bo iskana številka v vneseni
obliki, tj. 0-387-51471-6, vpisala v podpolje 010a, če bomo v tem podpolju med kreiranjem
novega zapisa pritisnili tipki J d .



V formatu USMARC se kreator zapisa vpisuje v polje 040, in to v podpolje a originalni kreator,
v podpolje d pa tisti, ki je zapis ažuriral (040 - Cataloging source, a - Original cataloging agency,
d - Modifying agency). Kode, ki se uporabljajo v teh podpoljih, so zbrane v:

H-2
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-

USMARC Code List for Organizations; seznam vzdržuje Library of Congress (ISBN 0-84440883-2 za izdajo iz 1996);

-

Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada; seznam vzdržuje National Library of
Canada (ISBN 0-660-17488-X za izdajo iz 1998) in velja za kanadske organizacije;

-

OCLC Participating Institutions List; seznam vzdržuje OCLC, iskanje po njem pa je mogoče
na naslovu http://www.oclc.org/oclc/forms/pisearch.htm.
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