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Spoštovani! 
 
Na predstavitvi novosti v zvezi z uvedbo standarda ISBD(CR) so katalogizatorji opozorili, da 
novosti, ki jih novi standard prinaša, ne poznajo dovolj in da bi bilo potrebno dodatno 
izobraževanje. Na tej osnovi smo se v dogovoru z NUK-om odločili, da:  

• do januarja 2007 skupaj z NUK-om pripravimo nov enodnevni tečaj Katalogizacija 
integrirnih virov, 

• v segmentu COBISS2/Katalogizacija uvedemo novo pooblastilo za kreiranje zapisov za 
integrirne vire in  

• do začetka izvajanja novega tečaja pripravimo nov dodatek k priročniku COMARC/B.   

Zato priporočamo vsem katalogizatorjem, da do opravljanja tečaja ne kreirajo zapisov za 
integrirne vire v skladu z novim standardom ISBD(CR) oziroma da jih kreirajo v skladu s staro 
prakso. 

Tečaj Katalogizacija integrirnih virov bo vključeval seznanitev z elementi za razlikovanje 
integrirnih virov od monografskih in serijskih publikacij. Ob prikazu tipičnih primerov 
integrirnih virov bodo predstavljene definicije posameznih vrst integrirnih virov, v okviru vaj pa 
bo predstavljenih tudi čim več primerov. 

Tečaj bomo izvajali skupaj z NUK-om v januarju, in sicer v treh zaporednih terminih v Mariboru 
(v IZUM-u) in petih zaporednih terminih v Ljubljani (v NUK-u): 

• termini za tečaje v Mariboru: 10., 11. in 12. januar 2007; 

• termini za tečaje v Ljubljani: 15., 16., 17., 18. in 19. januar 2007. 

Pogoj za udeležbo na tečaju je licenca za vzajemno katalogizacijo. Katalogizatorji, ki so se 
predhodno udeležili tečaja Uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – serijske 
publikacije – kreiranje zapisov, bodo po tečaju dobili pooblastilo za kreiranje zapisov za 
integrirne vire. Za katalogizatorje, ki so se udeležili tečaja Katalogizacija kontinuiranih virov v 
letu 2006 v NUK-u, udeležba na tečaju ni pogoj za pridobitev omenjenega pooblastila. 

Če ste zainteresirani za udeležbo na tečaju, vas prosimo, da nam čim prej pošljete svojo prijavo 
na naslov cobisservis@izum.si. Za dodatna pojasnila lahko pokličete mag. Gordano Popović na 
tel. št. 02 2520 312. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! 

 
Tadeja Brešar, l.r.  Dr. Marta Seljak, l.r. 

VODJA ODDELKA  POMOČNICA DIREKTORJA 
Razvoj vzajemne katalogizacije   
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