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COBISS3/Zaloga, V3.0-09 

 
Spremembe in dopolnitve 

 
 
V programski opremi COBISS3/Zaloga smo v verzijo 3.0-09 vključili naslednje dopolnitve in 
spremembe: 
 
1. Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih  
 
V programski opremi COBISS3/Zaloga smo omogočili urejanje vsebine naslednjih podpolj:  

• 610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka 
• 610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake  
• 675b – Skupina   
• 675s – Statistika   
• 992b – Oznake zapisa   
• 992y – Inventarna številka serijske publikacije  

 
V ta namen smo pripravili metodo Uredi lokalne bibliografske podatke, ki jo izberemo pri 
gradivu, naloženem na delovnem področju. Po izbiri metode se odpre okno Urejanje 
lokalnih bibliografskih podatkov s seznamom polj in podpolj, ki jih zapis že vsebuje. 
Urejanje lokalnih bibliografskih podatkov je vključeno kot drugi korak tudi v metodi 
Prevzemi v lokalno bazo podatkov zapis iz vzajemne baze. 
 
Okno za urejanje lokalnih bibliografskih podatkov omogoča: 
 

• Dodajanje polja/ podpolja  
Po osvetlitvi vrstice se z miško postavimo na "Dodaj polje/podpolje" ali "Vrini polje". 
Odpre se seznam z vsemi polji in podpolji, ki jih na določenem mestu lahko dodamo. 
Z izbiro polja/podpolja se odpre okno Urejanje, kamor vnesemo ustrezne podatke. Pri 
polju 610 določimo indikator. Pri podpoljih, kjer so uporabljeni lokalni šifranti, 
vnašamo podatke z uporabo šifrantov. 
 

• Spreminjanje polja/podpolja 
Podatke v polju in podpoljih spremenimo tako, da na označeni vrstici dvakrat 
kliknemo levo tipko na miški in s tem odpremo okno Urejanje. 
 

• Brisanje polja/podpolja 
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Polje/podpolje brišemo tako, da na označeni vrstici kliknemo desno tipko na miški. 
 

V oknu za urejanje lokalnih podatkov lahko uporabljamo tudi  tipkovnico: 
 

1. S puščicama ↑ in ↓ se premikamo med polji in podpolji, med vrednostmi v 
lokalnem šifrantu in vrednostmi indikatorjev. 

2. S tipko TAB se premaknemo v okvirček za vnos polja/podpolja in naprej v 
okvirček za vrinjenje polja. Polje ali podpolje obvezno izberemo z miško, ne s 
tipkovnico. 

3. S PRESLEDNICO potrdimo izbrano vrednost iz šifranta. 
4. Tipka TAB nas pripelje do gumbov V redu in Prekliči, potrdimo ju s tipko 

ENTER na glavni tipkovnici. 
5. S tipko DELETE lahko zbrišemo polje s podpolji ali posamezno podpolje.  

 
Za urejanje lokalnih bibliografskih podatkov je potrebno dovoljenje KAT_610 – vzdrževanje 
lokalnih podatkov, ki ga dodeljuje IZUM. Namenjeno je knjižnicam brez licence za vzajemno 
katalogizacijo. Za pridobitev dovoljenja je potreben tečaj Uporaba programske opreme 
COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga.   
 
 
2. Brisanje bibliografskih zapisov  
 
Metoda Zbriši bibliografski zapis, ki jo izberemo pri gradivu, naloženem na delovnem 
področju, je dopolnjena z možnostjo brisanja bibliografskega zapisa. Metoda se izvede, če 
bibliografski zapis: 

• nima polj 996 ali 997, 
• nima nabavnih postavk iz segmenta COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske 

publikacije, 
• nima vzporednih zapisov, 
• nima podrejenih zapisov (članki), 
• ni povezan z drugimi zapisi (preko številke ISSN). 

 
 
Pripravila:   
 
Zdenka Matjašič 
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