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VPOGLED V PRIROČNIKE
V posameznem sistemu COBISS lahko uporabljamo pri delu različne
priročnike, če so na voljo v elektronski obliki.
Metode za priklic priročnikov so v meniju Pogled.

7.9.1

Priročniki COMARC

Priročniki COMARC so dostopni tudi v elektronski obliki, kar nam pri delu
omogoča hiter vpogled v posamezno polje oz. podpolje. Odvisno od tega, kje
se v programu nahajamo, se izpisujeta priročnika COMARC/B ali
COMARC/A.
Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo, v katerem izberemo metodo Pogled /
Pomoč COMARC. Odpre se okno Pomoč, ki prikazuje v levem delu kazalo
vseh poglavij, ki sestavljajo priročnik o formatu COMARC. V desnem delu je
prikazan opis izbranega polja. Zadnje dopolnitve priročnika so izpisane v rdeči
barvi.

Slika 7.9-1: Okno Pomoč
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Za online pregledovanje priročnikov je predviden format html, za izpisovanje
pa format pdf.
Za dostop do formata html kliknemo povezavo s številčno oznako
posameznega polja. Za dostop do formata pdf kliknemo kratico "pdf", ki je
navedena za imenom polja oz. bloka. S tem se prijavimo na portal
Izobraževanje, E-priročniki, kjer izberemo najprej ustrezen priročnik, nato pa
še ustrezno poglavje v priročniku.
Nekatera polja so zaenkrat na voljo le v formatu pdf.
V orodni vrstici sta ikoni:


, s katero se pomikamo nazaj



, s katero se pomikamo naprej

Nasvet:
Priročnik COMARC lahko odpremo, tudi če pritisnemo tipko <F1> ali
kliknemo ikono

7.9.2

.

Drugi priročniki

Pri urejanju zapisov si lahko pomagamo tudi z referenčnimi priročniki, ki so na
voljo v posameznem sistemu COBISS.
Metode v meniju Pogled se lahko v posameznih sistemih COBISS razlikujejo
in jih je možno definirati za vsak sistem posebej. Imena metod za priklic
priročnikov se ujemajo z naslovi priročnikov (lahko tudi v skrajšani obliki).
V meniju Pogled sta v sistemu COBISS.SI na voljo metodi, ki omogočata
vzpostavitev povezave z elektronsko obliko priročnikov ZNAČKA in PREKAT.
Po izbiri metode Pogled / ZNAČKA, se odpre spletna stran, ki omogoča
dostop do priročnika ZNAČKA.
Po izbiri metode Pogled / PREKAT, se odpre spletna stran, ki omogoča dostop
do priročnika PREKAT.
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