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DODAJANJE ZAPISOV V ODLOŽIŠČE
V odložišče zapisov lahko dodamo en zapis ali več. V odložišče dodajamo
zapise iz iskalnika, različne variante zapisov za isti bibliografski vir in začasno
shranjene zapise.

6.2.1

Dodajanje zapisov iz iskalnika

V odložišče lahko dodajamo zapise z aktiviranjem iskalnika v različnih bazah
podatkov (tj. v lokalni bazi podatkov oz. COBIB-u, normativni bazi podatkov
CONOR, bazi podatkov CORES, v kateri drugi vzajemni bibliografski bazi
podatkov v mreži COBISS.Net ali drugi tuji bazi podatkov (Online katalog
Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)).
Postopek

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim baze podatkov>
(npr. Iskanje / CONOR).
Odpre se okno Iskanje – <…> (npr. Iskanje – Normativni zapis
(CONOR)).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. Med rezultati je lahko tudi več
zapisov.
3. Označimo ustrezni zapis oz. več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in
kliknemo gumb Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. V
odložišče lahko dodamo tudi več zapisov.

6.2.2

Dodajanje zapisa za isti bibliografski vir

Izbranemu zapisu v odložišču lahko dodamo pripadajočo verzijo zapisa iz
lokalne baze podatkov ali COBIB-a. Na ta način lahko primerjamo različne
verzije zapisa za isti bibliografski vir.
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6.2.2.1

Verzija zapisa iz COBIB-a

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz
COBIB-a, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz COBIB-a
lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča.
Postopek

1. Poiščemo in izberemo zapis.
2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a.
Pripadajoči zapis iz COBIB-a se doda v odložišče zapisov.
Opozorilo:
Če v COBIB-u ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.

6.2.2.2

Verzija zapisa iz lokalne baze podatkov

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz lokalne
baze podatkov, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz lokalne
baze podatkov lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča.
Postopek

1. Poiščemo in izberemo zapis.
2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze
podatkov.
Pripadajoči zapis iz lokalne baze podatkov se doda v odložišče zapisov.
Opozorilo:
Če v lokalni bazi ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.

6.2.2.3

Izhodiščna verzija zapisa

Delovnemu zapisu lahko dodamo v odložišče stanje zapisa pred začetkom
urejanja. Izhodiščna verzija zapisa se ne ujema nujno s shranjenim stanjem v
bazi podatkov in jo lahko preverimo le, dokler delovnega zapisa ne shranimo.
Pogoj

Zapis mora biti v urejevalniku.

Postopek

1. Izberemo metodo Iskanje / Prikaži izhodiščni zapis.
Izhodiščni zapis se doda v odložišče zapisov. Ta se ujema z zapisom, ki se
je pred urejanjem naložil v urejevalnik (stanje zapisa pred dopolnitvami).
Opozorilo:
Če v urejevalniku kreiramo nov zapis, metoda Iskanje / Prikaži izhodiščni
zapis ni aktivna.
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6.2.3

Dodajanje začasno shranjenega zapisa

V odložišče zapisov lahko dodamo tudi začasno shranjeni zapis (gl. pogl. 11.1
in pogl. 11.2).
Postopek

1. Izberemo metodo Iskanje / Začasno shranjeni zapisi.
Odpre se okno Začasno shranjeni zapisi.
2. Poiščemo in izberemo zapis (gl. pogl. 11.3).
Začasno shranjeni zapis se doda v odložišče zapisov.
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