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NO
Ukaz omogoča dostop do servisa za katalogizacijo OCLC in prenos
bibliografskih zapisov iz baze podatkov WorldCat v lokalno in vzajemno bazo
podatkov.
Najprej preverimo, ali zapis obstaja v lokalni ali vzajemni bazi podatkov. Če
zapisa ne najdemo, v vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz

NEW/OCLC
NEW/OCLC <ISBN ali ISSN ali LCCN ali številka OCLC>
Po potrditvi ukaza se preselimo v COBISS/OPAC, v okolje OCLC Z39.50
Katalogizacija. Poiščemo zapis in nato v seznamu najdenih zapisov ali potem,
ko zapis že izpišemo, pritisnemo tipko U. Po pritisku na tipko se zapis
pretvori iz formata MARC 21 v format COMARC in prenese v segment
COBISS2/Katalogizacija, in sicer v direktorij zapisa. Pri prenosu se v bazi
podatkov WorldCat v ta zapis vpiše oznaka "IZ$".
V direktoriju preverimo podatke in jih dopolnimo v skladu z našimi
katalogizacijskimi pravili. Nato z ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y
I shranimo zapis v lokalno in vzajemno bazo podatkov.
Če zapustimo COBISS/OPAC, ne da bi izbrali zapis, se v ukazni vrstici izpiše
sporočilo Izbran ni noben zapis.
Za ukazom NEW/OCLC lahko napišemo ISBN ali ISSN zbirke ali LCCN
(Library of Congress Control Number) ali identifikacijsko številko zapisa
OCLC. Po potrditvi ukaza se izvede iskanje po standardni številki (ISBN, ISSN
zbirke, LCCN) ali identifikacijski številki OCLC.
Za serijske publikacije še naprej uporabljamo bazo podatkov ISSN (ukaz
NEW/ISSN).
Če smo v osnovnem načinu iskanja iskali po ISBN-ju, lahko nato napišemo
samo ukaz NEW/OCLC oz. NO, za katerim se ISBN doda avtomatsko.

Postopek prevzemanja zapisov iz baze podatkov WorldCat
Najprej preverimo, ali je zapis za publikacijo že v lokalni ali vzajemni bazi
podatkov. Če zapisa po običajnem postopku iskanja ne najdemo, je nadaljnje
ravnanje odvisno od tega, ali ima publikacija ISBN ali ne.
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I. možnost: Publikacija ima ISBN
1. Vpišemo ukaz NEW/OCLC (NO).
Sintaksa ukaza je odvisna od tega, ali smo predhodno iskali po ISBN-ju ali
ne.
Če smo v osnovnem načinu iskanja iskali z iskalno predpono BN=,
vpišemo samo ukaz in potrdimo z L. Pri tem se iskani ISBN doda
programsko, vendar se na zaslonu ne izpiše.
Če pa nismo iskali po ISBN-ju ali smo iskali v ukaznem načinu, za NO
vpišemo ISBN in ukaz potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50
Katalogizacija in iskanje zapisa po prej vpisanem ali programsko
prenesenem ISBN-ju. Hkrati se izpiše število zadetkov.
Nadaljnje delo je odvisno od tega, ali smo bili pri iskanju uspešni ali ne, in
se zato nadaljuje po eni od dveh različic postopka.
1. različica:
3. Če je rezultat iskanja en ali več zadetkov, se odpre okno, ki ponuja
možnost izbire med Izpis, Vrnitev na iskanje in Vrnitev. Izberemo možnost
Izpis.
4. Zadetke izpišemo in med njimi poiščemo ustreznega.
5. V seznamu najdenih zapisov ali potem, ko zapis že izpišemo, pritisnemo
tipko U. S tem se zapis pretvori iz formata MARC 21 v format
COMARC in prenese v segment COBISS2/Katalogizacija, v direktorij
zapisa. Hkrati se zapisu v bazi podatkov WorldCat doda oznaka zaloge
"IZ$".
6. V direktoriju zapisa preverimo podatke in jih ustrezno dopolnimo. Nato z
ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I zapis shranimo.
2. različica:
3.

Če je rezultat iskanja 0 zadetkov, se odpre okno, ki ponuja možnost
izbire med Vrnitev na iskanje in Vrnitev. Izberemo možnost Vrnitev na
iskanje. S tem se vrnemo v iskalno okno.

4. Zapis poiščemo z iskalnimi predponami SN=, OC=, AU=, TI=, PY= in
PU=.
Z iskalno predpono SN= iščemo po standardnih številkah ISBN, ISSN
zbirke in LCCN, ki so v formatu MARC 21 vpisane v naslednjih poljih:
•
•
•

ISBN je vpisan (brez vezajev) v podpolje 020a
ISSN zbirke je vpisan v podpolje 022a
LCCN je vpisan v podpolje 010a

Z iskalno predpono OC= iščemo po identifikacijskih številkah OCLC.
Številka OCLC je v formatu MARC 21 vpisana v polje 001, pred njo pa so
vpisane še črke "ocm", ki jih za iskanje opustimo.
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Z iskalnimi predponami AU=, TI=, PY= in PU= iščemo po avtorju,
naslovu, letu izida ali po založniku.
5. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici.
II. možnost: Publikacija nima ISBN-ja
1. različica:
1. Če publikacija nima ISBN-ja, ima pa katero drugo standardno številko,
zapis poiščemo tako, da za ukazom NEW/OCLC (NO) napišemo to
standardno številko in ukaz potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50
Katalogizacija in iskanje zapisa po prej vpisani standardni številki. Hkrati
se izpiše število zadetkov.
3. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici I. možnosti.
2. različica:
1. Če ne poznamo nobene od standardnih številk, vpišemo ukaz NEW/OCLC
(NO) in ga potrdimo.
2. Po potrditvi se programsko izvrši priključitev na servis OCLC Z39.50
Katalogizacija.
3. Zapis poiščemo z iskalnimi predponami SN=, OC=, AU=, TI=, PY= in
PU=.
Če smo predhodno v lokalni in vzajemni bazi podatkov v osnovnem načinu
iskanja iskali po avtorju ali naslovu (iskalni predponi AU= in TI=), se po
potrditvi ukaza vpisane iskalne zahteve prenesejo v iskalno okno.
4. Nadaljnji postopek je enak kot v 1. različici I. možnosti.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo enaka pooblastila kot za ukaz NEW ter
pooblastilo za prevzemanje zapisov iz baze podatkov WorldCat.
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