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9.1  OPIS PARAMETROV 

Po izbiri zapisov določimo še vrednosti parametrov, od katerih je odvisna 
vsebina in oblika izpisa. 
 

 
Slika 9.1 - 1: Parametri za DSC001, DSC002 in DSC004 

 

 
Slika 9.1 - 2: Parametri za DSC003
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Polja 

S tem parametrom določimo polja, iz katerih se bodo izpisale predmetne 
oznake. Navedemo lahko eno ali več polj.  

"0"  - polje 600 - Osebno ime kot predmetna oznaka 
"1"  - polje 601 - Ime korporacije kot predmetna oznaka 
"2"  - polje 602 - Rodbinsko ime kot predmetna oznaka  
"5"  - polje 605 - Naslov kot predmetna oznaka   
"6"  - polje 606 - Tematska predmetna oznaka  
"7"  - polje 607 - Zemljepisna predmetna oznaka   
"8"  - polje 608 - Časovna predmetna oznaka  
"9"  - polje 609 - Oblikovna predmetna oznaka  
"K" - kontrolirane predmetne oznake (polja 600-609)  
"N" - nekontrolirane oz. prosto oblikovane predm. oznake (polje 610) 
 

Če parametra ne izpolnimo, bodo upoštevana vsa polja 600-610. 

 

Primer: 

polja (0,1,2,5,6,7,8,9,K,N): 0, 6, N 
(V izpis bodo vključene predmetne oznake iz polj 600, 606 in 610.) 

 

Jezik/koda sistema 

Pri poljih 600-609 lahko izberemo sistem predmetnih oznak (podpolje 60x2 - 
Koda sistema), iz katerega želimo izpisati predmetne oznake. Kodo sistema (tj. 
geslovnika ali tezavra) izberemo iz šifranta, ki se izpiše po pritisku na tipko 
X. Navedemo lahko tudi več kod. Če vnesemo kodo slv, se upoštevajo 
predmetne oznake, ki nimajo vnešene kode sistema. Če parametra ne 
izpolnimo, se upoštevajo vse predmetne oznake ne glede na kodo sistema.  

Pri poljih 610 pa lahko izberemo jezik predmetnih oznak:  

"slv" - slovenski jezik   
"eng" - angleški jezik  

 

Kodi slv oz. eng pomenita, da bodo v izpis vključene predmetne oznake iz 
tistih polj 610, ki imajo v podpolju 610z - Jezik predmetne oznake vnešeno 
kodo slv oz. eng. Pri kodi slv se upoštevajo tudi predmetne oznake, ki nimajo 
vnešene kode za jezik. 

 

Primer: 

jezik/koda sistema: MESH,MESH/slv 

 

Permutiranje predmetnih določil (D/N) 

Določimo, ali naj se pri permutiranem seznamu zamenjujejo tudi določila (D) 
ali (N). Privzeta vrednost je N.  

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC004 - permutirani seznam. 
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Primer: 

permutiranje predmetnih določil (D/N): D 

 

Frekvenca (D/N) 

Določimo, ali naj se izpiše tudi število pojavljanj predmetnih oznak v izbranih 
zapisih (D) ali ne (N). Privzeta vrednost je N. 
 

Primer: 

frekvenca (D/N): D 

 

Naslov 

Vnesemo lahko do 40 znakov dolgo besedilo, ki se bo izpisalo poudarjeno na 
prvi strani izpisa. Privzeto besedilo je SEZNAM PREDMETNIH OZNAK. 
 

Primer: 

naslov: PREDMETNE OZNAKE 

 

Glava 

Vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo na vrhu vsake strani izpisa. Vnesemo lahko 
največ 30 znakov. 
 

Primer: 

glava: DSC001 

 

Noga  

Vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo na dnu vsake strani pred številko strani. 
Vnesemo lahko največ 30 znakov. 
 

Primer: 

noga: Abecedni seznam 

 

Začetna stran  

Določimo, s katero številko naj bo oštevilčena prva izpisna stran. Parameter je 
obvezen, privzeta vrednost je 1. 
 

Primer: 

začetna stran: 4 
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Število kolon (1/2) 

Izbiramo lahko med: 

"1" - enokolonskim izpisom 
"2" - dvokolonskim izpisom 
 

Parameter je obvezen, privzeta vrednost je 2. 

 

Primer: 

število kolon: 1 

 

Format izpisa (C/H/L/A) 

Izbiramo lahko med: 

"C" - COBISS 
"H" - HTML 
"L" - LaTeX 
"A" - ASCII 

 

Izpise v formatu COBISS izpisujemo samo iz sistema COBISS, izpise v 
formatih HTML, LaTeX in ASCII pa lahko prenesemo v druga okolja. Privzeta 
vrednost je C. 

 

Primer: 

format izpisa (C/H/L/A): C 

 

Indikator 

Določimo izbor predmetnih oznak glede na vrednost prvega indikatorja. V 
izpis bodo vključene predmetne oznake iz polj, ki imajo vrednost prvega 
indikatorja enako vrednosti parametra indikator, oziroma vse predmetne 
oznake, če je vrednost parametra enaka "*". Privzeta vrednost je "*".  

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC003 - statistični pregled.  

 

Primer: 

indikator: * 

 

Pretvorba v velike črke (D/N) 

Določimo, ali želimo razlikovanje med predmetnimi oznakami, pisanimi z 
malimi tiskanimi črkami, in tistimi, pisanimi z velikimi tiskanimi črkami (N), 
ali pa želimo, da se vse predmetne oznake izpišejo z velikimi tiskanimi črkami 
(D). Privzeta vrednost je N. 

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC003 - statistični pregled.  
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Primer: 

pretv. v velike črke (D/N): N 

 

Vključitev polj 610 (D/N) 

Če pri tem parametru vnesemo vrednost D, bodo v izpis vključene tudi 
predmetne oznake iz polj 610, sicer pa ne (N). Privzeta vrednost je D. 

Parameter se pojavlja samo pri izpisu DSC003 - statistični pregled. 

 

Primer: 

vključitev polj 610 (D/N): N 

 

 

 


