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LINK/AUTHORS 

Kratica LA 
 

Z ukazom LINK/AUTHORS lahko z ustreznimi normativnimi zapisi povežemo 
še nepovezane značnice ali prevežemo že povezane značnice v bibliografskih 
zapisih. Ukaz uporabljamo, kadar želimo povezati več bibliografskih zapisov 
hkrati.  

Za uporabo ukaza moramo imeti ustrezno pooblastilo.  

Ukaz lahko uporabimo po iskanju v lokalni bazi podatkov. Poiščemo ustrezne 
bibliografske zapise in v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo ukaz 
LINK/AUTHORS, značnico, ki jo želimo povezati z normativnim zapisom, in 
identifikacijsko številko normativnega zapisa. 

 

 LINK/AUTHORS <značnica iz bibiografske baze> <ID 
normativnega zapisa> 

Ukaz  

 

Pri tem se bodo z normativnim zapisom povezali tisti od najdenih 
bibliografskih zapisov, ki vsebujejo enako obliko značnice, kot smo jo navedli 
v ukazu. 

Po potrditvi ukaza se v spodnjem delu zaslona izpišeta obe značnici, v ukazni 
vrstici pa vprašanje Ali želite vezati značnico (D/N)?.  

Po pritrdilnem odgovoru se v zgornjem delu zaslona izpiše prvi izmed najdenih 
zapisov v polnem formatu. Naslednjo stran zapisa izpišemo s tipkoL ali 
Z, predhodno s tipko O. Če zapis vsebuje značnico, navedeno v ukazu, je 
ta izpisana poudarjeno. Tak zapis lahko potrdimo s tipko Q. S tem se v 
podpolje 3 polja za značnico vpiše identifikacijska številka normativnega 
zapisa (pri povezovanju) oziroma se prejšnja vsebina podpolja 3 nadomesti z 
novo (pri prevezovanju). Obenem se:  

– v polje za značnico prenese enotna značnica iz normativnega zapisa; 
– v polja za variantne značnice prenesejo variantne značnice iz normativnega 

zapisa; 
– v polja za sorodne značnice prenesejo sorodne značnice iz normativnega 

zapisa. 
 
Izpiše se tudi obvestilo Značnico <značnica> ste povezali s 
CONOR.SI-ID=<ID zapisa>. 

Vsak naslednji zapis izpišemo s tipko L in postopek ponovimo.  
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Primer: 

V lokalni bazi podatkov poiščemo AU=Dabac, T*. Pravilna značnica je 
"Dabac, Tošo" in je že povezana z ustreznim normativnim zapisom ID=1111. 
V bibliografski bazi so za istega avtorja še zapisi z značnico "Dabac, T." in 
zapisi z značnico "Dabac, Toša", ki niso povezani z normativnim zapisom.  

Po iskanju vpišemo ukaz LA Dabac, T. 1111. Po potrditvi ukaza se izpišejo vsi 
zapisi, ki ustrezajo naši iskalni zahtevi. Ko posamezen zapis, ki vsebuje 
značnico "Dabac, T.", potrdimo s tipko Q, se v polje 70X doda podpolje 3 z 
identifikacijsko številko normativnega zapisa (1111), značnica pa se spremeni 
v "Dabac, Tošo".  

Postopek ponovimo še za obliko imena "Dabac, Toša". 

 

 
 

Opozorilo: 

Če želimo obliko imena, ki je bila v bibliografskem zapisu pred povezavo (npr. 
Dabac, T.), obdržati kot variantno značnico, jo moramo prej vnesti v polje za 
variantno značnico v normativni zapis. 
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