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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" 
... 
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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: 
 

št. šifranta 
 

vsebina šifranta (kode in pomeni kod) podpolje 

CODE 0 Vsebina za poljubno podpolje  
CODE 81 Format v signaturi 996/997d\f 
CODE 82 Vrsta obdelave 996/9975 
CODE 84 Oznaka podlokacije v signaturi 996/997d\l 
CODE 85 UDK statistika 675s 
CODE 86 Interna oznaka v signaturi 996/997d\i 
CODE 87 UDK skupina (bibliografije, novosti) 675b 
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CODE 89 UDK prosti pristop v signaturi 996/997d\u 
CODE 91 Dobavitelj 996/9972 
CODE 92 Financer 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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