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Spoštovani! Spoštovani! 
  
Vabimo vas na predstavitev novosti v programski opremi COBISS2 in COBISS3. Predstavitev 
bomo  organizirali: 
Vabimo vas na predstavitev novosti v programski opremi COBISS2 in COBISS3. Predstavitev 
bomo  organizirali: 

      v Mariboru v četrtek, 7. septembra 2006       v Mariboru v četrtek, 7. septembra 2006 
(IZUM, Prešernova 17),  (IZUM, Prešernova 17),  

            in             in 
      v Ljubljani v petek, 8. septembra 2006       v Ljubljani v petek, 8. septembra 2006 

(NTF, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Vegova 4). (NTF, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Vegova 4). 

Program predstavitve: Program predstavitve: 
10.00–10.15 Uvod  10.00–10.15 Uvod  
10.15–11.00 COBISS/OPAC, V 5.0 10.15–11.00 COBISS/OPAC, V 5.0 
11.00–11.30 COBISS3/Medknjižnična izposoja, V 3.0-05 11.00–11.30 COBISS3/Medknjižnična izposoja, V 3.0-05 
11.30–11.45 COBISS2/Izposoja, V 5.1 11.30–11.45 COBISS2/Izposoja, V 5.1 
11.45–12.00 Odmor 11.45–12.00 Odmor 
12.00–12.30 COBISS2/Katalogizacija, V 8.4. 12.00–12.30 COBISS2/Katalogizacija, V 8.4. 

Predstavili bomo tiste novosti v programski opremi, ki so vezane na zaključek projektov 
Naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a in Storitve elektronskega obveščanja uporabnikov, 
ter novosti v zvezi z uvedbo standarda ISBD(CR) v sistem vzajemne katalogizacije.  
Predstavitev je namenjena kontaktnim osebam za COBISS oziroma osebam, ki so odgovorne za 
procese izposoje, medknjižnične izposoje in katalogizacije. Glede na to, da je bila navedena 
programska oprema nameščena že v juniju 2006, se bomo v okviru predstavitve lahko 
pogovorili tudi o morebitnih težavah pri uvajanju novih storitev. 

Predstavili bomo tiste novosti v programski opremi, ki so vezane na zaključek projektov 
Naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a in Storitve elektronskega obveščanja uporabnikov, 
ter novosti v zvezi z uvedbo standarda ISBD(CR) v sistem vzajemne katalogizacije.  
Predstavitev je namenjena kontaktnim osebam za COBISS oziroma osebam, ki so odgovorne za 
procese izposoje, medknjižnične izposoje in katalogizacije. Glede na to, da je bila navedena 
programska oprema nameščena že v juniju 2006, se bomo v okviru predstavitve lahko 
pogovorili tudi o morebitnih težavah pri uvajanju novih storitev. 

Prosimo, da nam sporočite število udeležencev in kraj predstavitve do torka, 5. septembra 2006, 
na naslov cobisservis@izum.si
Prosimo, da nam sporočite število udeležencev in kraj predstavitve do torka, 5. septembra 2006, 
na naslov cobisservis@izum.si.  

Obenem vam sporočamo, da bomo danes zvečer namestili novo verzijo programske opreme 
COBISS2/Katalogizacija, V8.4a, ki pri že kreiranih zapisih omogoča menjavo vnosne maske M 
v N in obratno. Hkrati bomo v maski N omogočili dodajanje polja 481 – Privezano in polja  
482 – Privezano k. Polji se uporabljata v zapisih za antikvarno gradivo. V maski N ju lahko 
uporabimo pri glasbenih tiskih, kartografskem gradivu in slikovnem gradivu. 

Za dodatne informacije lahko pokličete pomoč po telefonu na številko (02) 2520 333.  

Vljudno vabljeni na predstavitev in lep pozdrav! 
 
 

Miroslav Kolarič, l.r.  Dr. Marta Seljak, l.r. 
VODJA ODDELKA  POMOČNICA DIREKTORJA 

Razvoj programske opreme COBISS3   
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