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ODLOŽIŠČE ZAPISOV
Normativne zapise iz baze podatkov SGC lahko dodamo v odložišče vmesnika
za katalogizacijo bibliografskih ali normativnih zapisov. V meniju Odložišče
so za zapise iz baze podatkov SGC na voljo podobne metode kot za
bibliografske zapise, dodane pa so še metode: Prekliči odgovornost za zapis,
Postopki redakcije in Prikaži povezave. Metode, ki ne pridejo v poštev pri
delu z zapisi iz SGC, so izpuščene.

10.4.1 Preklic odgovornosti za zapis
Metoda Odložišče / Prekliči odgovornost za zapis je na voljo le urednikom
SGC.

10.4.2

Postopki redakcije

Metoda Odložišče / Postopki redakcije je na voljo le urednikom SGC.

10.4.3 Prikaz povezav
Metoda Odložišče / Prikaži povezave omogoča navigacijo po zapisih iz SGC,
saj lahko z njo dostopamo do drugih zapisov, ki so s prvotno izbranim zapisom
povezani, in jih dodamo v odložišče.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / SGC.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (SGC).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4, pogl. 9.2 in pogl. 10.2.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži povezave.
Zapis, ki smo ga izbrali, se odpre v pregledovalniku.
5. V spodnjem delu okna Povezave kliknemo ustrezno mapo s povezavami.
Odpre se seznam povezanih zapisov iz izbrane mape.
6. Izberemo zapis.
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7. Kliknemo gumb Odpri.
Izbrani zapis se prenese v zgornji del okna.
8. Kliknemo gumb Izberi.
Zapis se doda v odložišče. V odložišču sta zdaj vidna oba zapisa, prvotni in
tisti, ki smo ga izbrali med povezavami.

Možnosti …

Zapis iz SGC lahko odpremo v pregledovalniku, tudi če smo ga predhodno
dodali v odložišče okna Bibliografski zapis.

Slika 10.4-1: Zapis iz SGC v pregledovalniku
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