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6 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

Odložišče zapisov je del vmesnika za katalogizacijo, kamor lahko dodajamo 

poljubne zapise, tako da jih najprej poiščemo z iskalnikom ali pa jih prikličemo 

s posebnimi metodami. Zapise v odložišču lahko pregledujemo, primerjamo 

med sabo ali z drugimi zapisi, preverjamo njihovo pravilnost, jih s posebnimi 

metodami dodajamo v urejevalnik zapisa ali pa si z njimi na različne načine 

pomagamo pri urejanju zapisa v urejevalniku. Preverimo lahko tudi, ali je zapis 

dvojnik že obstoječega zapisa (zapisov), in izpišemo arhivske verzije zapisa, ki 

obstaja v bazi podatkov COBIB. 

Zapisi se v odložišče dodajajo kot zavihki, vsak zavihek pa je označen z 

akronimom baze podatkov (npr. CONOR) in identifikacijsko številko zapisa ali 

z besedilom, ki pojasnjuje izvor zapisa (delovni zapis, izhodiščni zapis …). 

Zapisi so v zavihkih prikazani v formatu COMARC. 

V odložišču zapisov zmeraj obstaja zavihek Delovni zapis. V njem se 

prikazuje zapis, ki ga trenutno urejamo v urejevalniku zapisa.  
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Slika 6-1: Odložišče zapisov 

 

Če kliknemo z desnim gumbom miške zapis v odložišču (ne na zavihek), se 

odpre priročni meni, v katerem so metode za iskanje besedila in kopiranje ter 

določene metode iz menija Odložišče. Metode, ki jih v določenem trenutku ni 

možno izvesti (neaktivne metode), so obarvane sivo.  
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Slika 6-2: Odložišče zapisov – seznam metod iz priročnega menija 

 

V odložišče lahko dodamo različne vrste zapisov, ki smo jih poiskali z 

iskalnikom v različnih bazah podatkov. Nabor metod v odložišču, ki so na 

voljo za posamezne vrste zapisov, je odvisen od vrste zapisa. Tako lahko na 

primer za normativne zapise iz baz CONOR in SGC ali zapise iz baze 

podatkov CORES uporabimo iste metode kot v meniju Odložišče v oknu 

Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>) (gl. pogl. 9.4 in 

pogl. 10.4) oz. v oknu CORES (gl. dodatek G). 

Zapisi ostanejo v odložišču zapisov, dokler jih iz odložišča ne odstranimo ali 

dokler ne zapremo vmesnika za katalogizacijo. 

 

Podpoglavja: 

• Delovni zapis 

• Dodajanje zapisov v odložišče 

• Odstranitev zavihkov iz odložišča 

• Preverjanje zapisa 

• Primerjanje zapisov 

• Uporaba odložišča zapisov pri urejanju 

• Druge možnosti za delo v odložišču 

• Nastavitve odložišča 
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