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 Datum:   25. 4. 2014 

 Št.: 126/02-dso 

  (priloga) 

 

 

Programska oprema COBISS3, V5.3-06 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 

 

 

V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 5.3-06 vključili naslednje spremembe in 

dopolnitve: 

 

 

1. Verifikacija tipologije 

  

Tipologijo dokumentov/del je možno odslej verificirati tudi v segmentu 

COBISS3/Katalogizacija. V razred Bibliografski zapis je dodana metoda Verifikacija 

tipologije, s katero dokumentom/delom potrdimo in zaklenemo tipologijo ali pa 

odklenemo že potrjeno tipologijo. Uporaba metode je vezana na pooblastilo 

KAT_LOCKTD, ki ga imajo Osrednji specializirani informacijski centri. 

 

2. Števci 

  

Dodan je nov razred Števci v katalogizaciji, ki je namenjen določanju števcev v 

posameznih podpoljih. Za določitev in urejanje števcev potrebujemo pooblastilo 

KAT_EDITTYPE. 

 

3. Šifrant v podpolju 500m 

  

V podpolje 500m – Jezik (ko je del značnice) je dodan globalni šifrant za pomoč pri 

vnosu. Podoben šifrant uporabljamo tudi v podpolju 200b – Splošna oznaka gradiva. Za 

hitrejši vnos vtipkamo le kodo jezika in se besedilo vpiše avtomatsko. V vnosno polje pa 

lahko vpišemo tudi besedilo, ki ga v šifrantu ni. 

 

4. Iskalnik 

  

V primerjavi z obstoječim iskalnikom je v iskalniku LUCENE/SOLR odstranjen gumb 

Določi mejo, s katerim smo določali največje število iskalnih pojmov. 
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Spremembe pri iskanju: 

 iskalno zahtevo je odslej možno krajšati tudi z znakom "%", in sicer na začetku 

posamezne besede, v sredini ali na koncu 

 pri iskanju po številki ISSN nam vezaja ni treba več vnašati 

 pri vnosu iskalnih zahtev, ki vsebujejo diakritične in druge znake, imamo odslej 

dve možnosti 

o iskalno zahtevo, ki vsebuje znake č, š, ž, ć, đ, lahko vpišemo samo z 

osnovnimi znaki ali pa z vsemi naštetimi znaki 

o iskalno zahtevo, ki vsebuje diakritične znake, lahko vpišemo z vsemi 

diakritičnimi znaki, samo z nekaterimi ali pa brez njih 

 nabor znakov, zaradi katerih moramo iskalni pojem zapisati v narekovajih, je 

razširjen (":", "*", "%", "<", ">", "#")  

 kontekstna operatorja WITH in SUBFIELD v iskalniku LUCENE/SOLR ne 

delujeta, operator NEAR pa ne deluje v kombinaciji z levim krajšanjem 

 iskalno predpono ID= je odslej možno kombinirati z omejevanjem 

   

 

 

Pripravila: 

mag. Simona Tušek 


