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1 UVOD 

COBISS/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS, ki 

podpira vzajemno katalogizacijo v okviru sistema COBISS (Kooperativni 

online bibliografski sistem in servisi). Segment COBISS/Katalogizacija je 

povezan z drugimi programskimi segmenti, kar omogoča, da se isti podatki 

lahko uporabijo za različne namene.  

Za sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije je poleg poznavanja 

programske opreme za katalogizacijo nujno tudi poznavanje formatov 

COMARC in UNIMARC, standardov ISBD ter katalogizacijskih pravil in 

pravil za vsebinsko obdelavo. 

V priročniku so podana natančna navodila za uporabo programske opreme 

COBISS3/Katalogizacija. Priročnik je namenjen katalogizatorjem, ki delajo s 

programsko opremo COBISS. 

Vsebina je razdeljena na 15 poglavij in 12 dodatkov.  

Za uvodom je v drugem poglavju opisan sistem vzajemne katalogizacije. 

V naslednjih treh poglavjih so opisane komponente programske opreme 

COBISS3: vmesnik za katalogizacijo, iskalnik in pregledovalnik. V poglavjih 

šest in sedem sta opisana odložišče zapisov in urejevalnik zapisa, ki tvorita 

vmesnik za katalogizacijo. 

V osmem poglavju so podani splošni napotki v zvezi s katalogizacijo v sistemu 

COBISS. Posebej so opisani tudi postopki pri delu z bibliografskimi zapisi. 

V devetem poglavju so opisani princip katalogizacije z normativno kontrolo, 

posebnosti v delovanju komponent programskega segmenta 

COBISS3/Katalogizacija v razredu Normativni zapis (CONOR) ter postopki 

pri delu z normativnimi zapisi. 

V desetem poglavju so opisane posebnosti, povezane z normativno kontrolo 

predmetnih oznak in posebnosti v delovanju komponent programskega 

segmenta COBISS3/Katalogizacija v razredu Normativni zapis (SGC). 

V enajstem poglavju so opisani začasno shranjeni zapisi. 

V dvanajstem poglavju je opisano delo z bibliografskimi in normativnimi 

zapisi ter zapisi iz baze CORES v brskalniku. 

Trinajsto poglavje vsebuje opis zapisov v več pisavah. 
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Uporabniške nastavitve sledijo v štirinajstem poglavju, povezava segmenta 

COBISS3/Katalogizacija z drugimi segmenti programske opreme COBISS pa v 

zadnjem poglavju priročnika. 

Sledijo dodatki od A do L: 

• iskalni indeksi 

• programske kontrole 

• METADAT 

• seznam bližnjic za izvedbo nekaterih postopkov in metod 

• atributi za prikaz rezultatov iskanja 

• zapisi, prevzeti iz drugih baz podatkov 

• CORES 

• izpisi 

• seznami 

• podatki za nadaljnjo obdelavo 

• bibliografije in seznami predmetnih oznak 

• uporabniški formati za bibliografije 
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