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Spoštovani! 

Ob izidu IZUM-ovega Programa izobraževanja 2008 bi vas radi opozorili na to, da je pri 
izobraževanju za vzajemno katalogizacijo prišlo do nekaterih sprememb. Ukinjena sta tečaja 
Katalogizacija integrirnih virov in Uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – 
kontinuirani viri. Izobraževanje za obdelavo kontinuiranih virov se bo odslej izvajalo samo v 
NUK-u, ob sodelovanju predavatelja iz IZUM-a.  

Po novem bodo katalogizatorji dobili pooblastilo za kreiranje kontinuiranih virov po 
opravljenem tečaju Katalogizacija kontinuiranih virov v NUK-u. To velja za tečaje, izvedene po 
NUK-ovem programu izobraževanja po 1. 1. 2008. Za katalogizatorje, ki so se za obdelavo 
kontinuiranih virov začeli izobraževati pred letom 2008 in jim po lanskem programu 
izobraževanja za pridobitev pooblastila za obdelavo kontinuiranih virov manjka le še tečaj 
Uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – kontinuirani viri, smo na IZUM-u 
pripravljeni ta tečaj izvajati tudi še v letu 2008. Tečaj bomo izvedli v dodatnih terminih, ki jih 
bomo določili, ko bomo prejeli prijave interesentov. Prijave zbiramo do konca marca.  

Z uvedbo novega segmenta COBISS3/Katalogizacija so predvidene dodatne spremembe 
predvsem v nadaljevalnih tečajih za vzajemno katalogizacijo. Spremenjen bo namreč način 
ažuriranja bibliografskih podatkov, ki je predstavljen v dokumentih, objavljenih na COBISS-ovi 
spletni strani pod rubriko Obvestila in novosti (Ažuriranje bibliografskih podatkov v 
COBISS3/Katalogizacija, Zapisnik sestanka s predstavniki NUK-a).  

Celotno izobraževanje za pripravo bibliografskih zapisov s programsko opremo 
COBISS3/Katalogizacija bo predvidoma obsegalo dva tečaja. Začetni tečaj bo služil kot priprava 
za pridobitev licence za vzajemno katalogizacijo. Na drugem, nadaljevalnem tečaju pa se bodo 
katalogizatorji seznanili z obdelavo različnih vrst gradiva, s prevzemanjem zapisov iz drugih 
formatov in s preostalimi funkcionalnostmi, ki ne bodo uvrščene v začetni tečaj. Po opravljenem 
nadaljevalnem tečaju, ki bo predvidoma trajal pet dni, bodo katalogizatorji dobili pooblastila za 
kreiranje zapisov za kontinuirane vire in sestavne dele, ažuriranje baze podatkov CORES ter 
prevzemanje zapisov iz formata MARC 21.  

Katalogizatorjem, ki so nekatera od teh pooblastil že pridobili, ne pa še vseh, svetujemo, 
naj se čim prej  udeležijo še tečajev, ki so pogoj za pridobitev pooblastil, ki jim še 
manjkajo. Po letu 2009 ločenih tečajev za pridobitev posameznih pooblastil namreč ne 
bomo več izvajali. 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslovu cobisservis@izum.si ali na tel. številki 02 25 
20 414. 

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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