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 Datum:   13. 03. 2013 
 Št.: 86/02-rv 
  (priloga) 
 
 

Programska oprema COBISS3, V5.2-03 

Opis novosti – velja za vse segmente 
 
 
V programski opremi COBISS3, V5.2-03, smo vključili naslednjo dopolnitev: 
 
 
1. Dopolnitev seznama programskih točk pri obdelavi osebnih podatkov (ZVOP) 
  

V dnevnik (t. i. LOG-datoteko) se odslej beležijo tudi dostopi uporabnikov do osebnih 
podatkov pri pripravi izpisov v zvezi z opomini in rezervacijami gradiva v izposoji.  

   
 
Pripravila: 
Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-03 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 
 
 
V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 5.2-03 vključili naslednje spremembe in 
dopolnitve: 
 
 
2. Prevzemanje zapisov iz mreže COBISS.Net 
 

V meni Iskanje je dodana metoda COBISS.Net, s katero smo nadomestili metode za 
iskanje po posameznih bazah podatkov v mreži COBISS.Net (COBIB.SR, COBIB.CG, 
COBIB.BH, COBIB.MK in COBIB.BG). Z njo lahko iščemo po vseh vzajemnih bazah 
podatkov v mreži COBISS.Net hkrati, še vedno pa imamo možnost v iskalniku izbrati 
eno od vzajemnih baz podatkov in s tem iskati le po posamezni vzajemni bazi podatkov. 

 

3. Prenos kode države iz zapisa za vir v zapis za članek 
 

Pri katalogizaciji člankov in sestavnih delov lahko z metodo Prenesi kodo države za vir, 
ki je dodana v meni Urejanje, programsko dodamo kodo države, ki velja za vir. 

 

4. Izvoz zapisov 
 

V brskalnik je v razred Bibliografski zapis dodana metoda Izvozi zapise, s katero lahko 
iz lokalne baze podatkov izvozimo zapise v različnih formatih, npr. v formatih MARC 
21, MARCXML (MARC 21 v xml), Dublin Core, COMARCXML. Metoda bo na voljo 
le knjižnicam, ki bodo to posebej zahtevale. 

Obstoječa izvoza zapisov v format MARC 21 (KAT-IZV-01) in format Dublin Core 
(KAT-IZV-02) preko segmenta COBISS3/Izpisi sta namenjena izvozu do 2.000 zapisov, 
medtem ko so izvozi iz razreda Bibliografski zapis namenjeni izvozu večje količine 
zapisov. 

 

5. Povezave 
 

Odslej lahko v brskalniku v razredu Bibliografski zapis izberemo tudi povezavo od 
zapisa za monografsko publikacijo na zapise za njene sestavne dele.  

 

6. Atributi za prikaz rezultatov iskanja 
 

V seznam atributov za prikaz rezultatov iskanja v bibliografskih bazah je dodan atribut 
Sistem COBISS. V podatkih za prikaz se izpiše dvočrkovna oznaka sistema COBISS. 
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7. Iskalnik po bazi podatkov WorldCat 
 

V iskalnik so dodana iskalna polja "Ključne besede", "Kraj založbe", "Zbirka", 
"Opombe" in "Enotni naslov". 

  
 
Pripravila: 
Simona Tušek 

 



4 

Programska oprema COBISS3, V5.2-03 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 5.2-03 vključili naslednjo 
dopolnitev: 
 
1. Statistika sprememb datumov vrnitve gradiva oz. podaljšanj rokov izposoje  
  

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo omogočili štetje, kolikokrat smo v 
izbranem obdobju spremenili datum pričakovane vrnitve izposojenega gradiva oz. 
kolikokrat smo mu podaljšali rok izposoje. Podatke je možno pridobiti s pripravo novega 
izpisa  "MI-STA-C06 – Gradivo s spremenjenim datumom vrnitve – po 
dobaviteljih/vrstah gradiva", ki smo ga definirali v segmentu COBISS3/Izpisi v skupini 
izpisov statistik za medknjižnično izposojo. V statistiki so prikazani le zbirni podatki, pri 
pripravi izpisa pa se upoštevajo podatki o vseh vrstah izposojenega gradiva iz domače 
knjižnice in iz drugih knjižnic. 

  
 
Pripravila: 
Bojana Lešnik 
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