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Spoštovani! 

 
Jeseni bomo v knjižnicah začeli uvajati programsko opremo COBISS3/Katalogizacija, V5.0. 

Funkcionalnosti te verzije so opisane v uporabniškem priročniku, ki je dostopen na portalu 

Izobraževanje pod E-priročniki.  

Prehod na COBISS3/Katalogizacijo bo postopen, vključevali bomo eno knjižnico za drugo. Ker se 

bodo pred prehodom morali katalogizatorji usposobiti za delo z novo programsko opremo, smo v 

ta namen pripravili dvodnevni tečaj Prehod na COBISS3/Katalogizacijo.  

Knjižnicam priporočamo, da pošljejo hkrati na izobraževanje vse sodelavce, ki bodo pri delu 

uporabljali COBISS3/Katalogizacijo. V posamezni lokalni bazi podatkov namreč ni možno 

uporabljati segmenta Katalogizacija istočasno v okoljih COBISS2 in COBISS3, zato bomo dostop 

do COBISS2/Katalogizacije po prehodu zaprli.  

Termine za izvedbo tečaja Prehod na COBISS3/Katalogizacijo bomo določali sproti in jih 

prilagajali potrebam knjižnic.  

Za organizacijo izobraževanja potrebujemo vsaj okvirne podatke o številu knjižnic, ki bi želele že 

letos uporabljati COBISS3/Katalogizacijo. Zato prosimo vse knjižnice v sistemu, da izpolnijo 

priloženi vprašalnik. Izpolnjeni vprašalnik nam vrnite na naslov cobisservis@izum.si do 30. 

9. 2011. 

Kot smo najavili že v Programu izobraževanja 2011, smo pripravili tudi tečaj Uporaba 

programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj, ki ga bomo v oktobru izvedli za 

kandidate, ki želijo pridobiti licenco in so zaposleni: 

- v knjižnicah, ki se bodo prvič vključile v sistem vzajemne katalogizacije,  

- v knjižnicah, ki bodo začele uporabljati COBISS3/Katalogizacijo. 

 

Vsebina tečaja ustreza vsebini tečaja Uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – 

začetni tečaj, vendar je prirejena za programsko opremo COBISS3. Enaki so tudi pogoji za 

udeležbo in trajanje tečaja. 

Vzporedno z implementacijo verzije 5.0 v knjižnicah bomo nadaljevali razvoj verzije 5.1, ki bo 

omogočala še prevzemanje zapisov iz tujih baz podatkov (prevzemanje iz COBISS.Net omogoča 

že V5.0), vnos v bazo podatkov CORES in iskanje po Splošnem geslovniku COBISS. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 
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