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12.2 DELOVNO PODROČJE 

To je del okna brskalnika, kamor se nalagajo bibliografski in normativni zapisi, 

ki smo jih kreirali, uredili ali izbrali po iskanju. Delovno področje je prostor, 

kjer je omogočeno nadaljnje delo s temi zapisi. 

Pred identifikacijskimi podatki iz zapisa stoji ikona, ki označuje vrsto zapisa, in 

sicer "Bl" – Bibliografski zapis iz lokalne baze podatkov, "Bv" – Bibliografski 

zapis iz baze podatkov COBIB, "Cn" – Normativni zapis iz baze podatkov 

CONOR, "Cs" – Normativni zapis iz baze podatkov SGC, "Cr" – Zapis iz baze 

podatkov CORES, "Ab" – Arhivski bibliografski zapis in "An" – Arhivski 

normativni zapis. 

12.2.1 Nalaganje zapisov 

Po zagonu programske opreme COBISS3 je delovno področje prazno. Med 

delom pa se na delovno področje nalagajo zapisi, ki smo jih:  

• kreirali 

• uredili 

• izbrali med rezultati iskanja, če smo iskalnik odprli v brskalniku 

• izbrali med povezavami 

• izbrali med bližnjicami do zapisov 
 

Vsak dodani zapis se na delovno področje uvrsti na konec seznama že 

naloženih zapisov in se obarva. Če je zapis že na delovnem področju, se ne 

naloži še enkrat, ampak se le obarva. Če je zapis označen za brisanje (001a = 

"d") ali za razdružitev (001a = "r"), je prikazan v sivi barvi. Sivo so prikazani 

tudi tisti normativni zapisi iz baze podatkov SGC, ki so v pripravi.  

12.2.2 Izbira zapisov 

Na delovnem področju izberemo zapise za nadaljnje delo. Posamezni zapis 

izberemo tako, da kliknemo ikono ali identifikacijske podatke iz zapisa. Izbrani 

zapis se obarva. V podoknu Atributi razreda se izpišejo atributi izbranega 

zapisa in njihove vrednosti, v podoknu Povezave pa zapisi, ki so z izbranim 

zapisom povezani. 

 

Po izbiri zapisa na delovnem področju so na voljo naslednje metode: 

• metoda Objekt / Uredi za nalaganje zapisa v odložišče zapisov v 

vmesniku za katalogizacijo (namesto metode lahko na zapis dvakrat 

kliknemo) 

• metoda Objekt / Pokaži za pregledovanje izbranega zapisa oz. zapisa, 

ki je z njim povezan  
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• metoda Objekt / Dodaj med bližnjice za dodajanje zapisa med 

bližnjice (gl. pogl. 12.5.1) 

• metoda Objekt / Odstrani izbrani objekt za odstranitev zapisa z 

delovnega področja (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 

3.1.5.4) 

• metoda Objekt / Natisni za pošiljanje zapisa na privzeto destinacijo 

(tiskalnik) (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.5) 

• metoda Objekt / Pošlji za pošiljanje zapisa na privzeto destinacijo 

(tiskalnik ali e-naslov) (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 

4.5) 

• metoda Objekt / Dodaj v izpisno vrsto za dodajanje zapisa v izpisno 

vrsto (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.6.1.1) 

• metoda Objekt / Preveri zapis za preverjanje, ali zapis vsebuje 

(programsko preverljive) napake (gl. pogl. 6.4 in pogl. 7.1.7) 

• metoda Objekt / Primerjaj zapis za primerjanje zapisov (gl. pogl. 6.5) 

• metoda Objekt / Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov za 

dodajanje pripadajočega zapisa iz lokalne baze podatkov (gl. pogl. 

6.2.2.2) 

• metoda Objekt / Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a za dodajanje 

pripadajočega zapisa iz COBIB-a (gl. pogl. 6.2.2.1) 

• metoda Objekt / Pripravi zapise za izpis za tiskanje več zapisov hkrati 

(gl. pogl. 12.1.5) 

• metoda Objekt / Prikaži seznam knjižnic za prikaz seznama lokalnih 

baz podatkov in stanje zaloge po knjižnicah (gl. pogl. 6.7.5) 

• metoda Objekt / Preveri dvojnike za preverjanje, ali je izbrani zapis 

dvojnik že obstoječega zapisa ali zapisov v COBIB-u (gl. pogl. 6.7.6) 

• metoda Objekt / Dodaj digitalno vsebino v dCOBISS za dodajanje 

digitalne vsebine (npr. slike, zvoka, PDF-datoteke itd.) bibliografskemu 

zapisu (gl. priročnik COBISS3/Zaloga, pogl. 16) 

• metoda Objekt / Izpis iz arhiva za prikaz seznama arhivskih verzij 

zapisa (gl. pogl. 6.7.7)  

 

Po izbiri normativnega zapisa na delovnem področju lahko poleg metod nad 

črto, ki so skupne bibliografskim in normativnim zapisom, uporabimo še 

naslednje metode: 

• metodo Objekt / Prevzemi odgovornost za zapis za prevzem 

odgovornosti za podatke v normativnem zapisu (gl. pogl. 9.4.1) – 

metoda je na voljo le pri normativnih zapisih iz baze podatkov CONOR 

• metodo Objekt / Prekliči odgovornost za zapis za preklic 

odgovornosti za normativni zapis (gl. pogl. 9.4.2 in pogl. 10.4.1) 

• metodo Objekt / Poveži z bibliografskimi zapisi za paketno 

povezovanje normativnih zapisov z bibliografskimi (gl. pogl. 9.4.3 in 
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pogl. 10. 4.5)  

• metodo Objekt / Povezani bibliografski zapisi za iskanje in prikaz 

bibliografskih zapisov, ki so povezani z normativnim zapisom (gl. pogl. 

9.4.4 in pogl. 10.4.2)  

• metodo Objekt / Postopki redakcije za verifikacijo normativnih 

zapisov iz baze podatkov SGC – metoda je na voljo le pri normativnih 

zapisih iz baze podatkov SGC 

 

Nasvet: 

Metode iz menija Objekt lahko izberemo tudi iz priročnega menija.    


	12.2 Delovno področje
	12.2.1 Nalaganje zapisov
	12.2.2 Izbira zapisov


