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Ukaz lahko uporabljamo v bibliografskih bazah podatkov in v normativni bazi
podatkov.
Z ukazom se lahko preklopimo v večino baz podatkov, ki so sicer dostopne tudi
preko COBISS/OPAC-a.
Ukaz lahko uporabimo v katerem koli delu programa. V ukazno vrstico ali v
vrstico za vnos ukazov po iskanju napišemo

Ukaz
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REFBASE <oznaka skupine>
REFBASE <začetek oznake baze podatkov>
REFBASE <oznaka baze podatkov>
Če vpišemo samo ukaz REFBASE, se po potrditvi ukaza izpiše seznam skupin
baz podatkov. Izberemo skupino in po potrditvi izbire se preselimo v
COBISS/OPAC. Nato izberemo bazo podatkov, po kateri želimo iskati.
Če poleg ukaza vpišemo oznako skupine, se izpiše seznam baz podatkov v
skupini.
Če poleg ukaza vpišemo še prvo ali začetne črke oznake baze podatkov, se
izpišejo vse baze podatkov, katerih oznake se začenjajo s to črko ali črkami. Če
je taka baza le ena, se vključimo neposredno vanjo.
Baze podatkov, po katerih lahko iščemo, ter njihova razporeditev v skupine se
od sistema do sistema razlikujejo.
Primer:
Baze podatkov so v sistemu COBISS.SI razdeljene na šest skupin.
V skupini .NET so vzajemne bibliografske baze podatkov sistemov COBISS
različnih držav, ki so povezani v mrežo COBISS.Net.
V skupini COBISS so naslednje baze podatkov:
COBIB.SI – Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov
CONOR.SI – Normativna datoteka osebnih in korporativnih imen
CORES.SI – Serijske publikacije: uredniki idr.
COLIB.SI – Podatki o slovenskih knjižnicah
LC NAMES – Normativna datoteka imen Kongresne knjižnice
ISSN
– Register ISSN
UDK
– Univerzalna decimalna klasifikacija
ELINKS.SI – Dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB.SI
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V skupini JCR je baza podatkov JCR (Journal Citation Reports), razdeljena po
letih.
V skupini SWETS je baza podatkov SwetScan, razdeljena po letih.
V skupini INFORS so baze podatkov:
ONLINEDATA – Online dostopne baze podatkov
CDROMS
– Baze podatkov na diskih CD-ROM in CDI
BROKERS
– Ponudniki informacijskih storitev
HOSTS
– Gostitelji, WWW strežniki
V skupini OTHER so baze podatkov:
WASTE – Ravnanje z odpadki
CRIM
– Kriminologija in kazensko pravosodje
QUALED – Kvaliteta v izobraževanju
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