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PREGLEDOVALNIK
Pregledovanje zapisov iz seznama rezultatov iskanja, ki je možno v oknu
Pregledovanje – Normativni zapis (CONOR), deluje enako kot v
pregledovalniku bibliografskih zapisov. Razlikuje se le po naboru podatkov v
prikazu zapisa. Tako kot v pregledovalniku bibliografskih zapisov obstajajo
tudi tukaj tri vrste prikaza.

9.3.1

Osnovni prikaz

Osnovni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki seznama atributov.
V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če
obstajajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.3.2

identifikacijska številka (CONOR.XX-ID)
tip normativne točke dostopa
normativna točka dostopa
opombe za uporabnike
variantne točke dostopa
sorodne točke dostopa
podatek je v
podatka ni v
uporaba
splošna opomba
jezik in nacionalnost
leto rojstva/smrti
šifra ustanove/organizacije
podatki o zapisu
URL

Prikaz v formatu MARC

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in
podpolj formata COMARC/A (gl. priročnik COMARC/A).
Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki:
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•

identifikacijska številka zapisa ("ID")

•

lokalna številka zapisa ("LN")

•

oznaka maske

•

oznaka verzije zapisa

•

datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala
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•

datum zadnje spremembe in ime osebe, ki je zapis spremenila
("Updated")

•

akronim knjižnice, ki je prevzela odgovornost za zapis ("Adopted by")

Primer:
V pregledovalniku normativnih zapisov pregledujemo zapis z identifikacijsko
številko zapisa ID=3099491. Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu:
ID=3099491 LN=0000012107 PN V01 20.12.2001 CONOR::IZUM Updated:
20.06.2002 CONOR::NUK_TEJA Adopted by: NUK

9.3.3

Standardni prikaz

Standardni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki, ki je skladna z
GARR (Guidelines for Authority Records and References). Elementi prikaza
so, če obstajajo, navedeni v naslednjem vrstnem redu:
•
•
•
•
•
•

9.3-2

normativna točka dostopa
opombe iz bloka javnih opomb
variantne točke dostopa
sorodne točke dostopa
opombe iz bloka informacij o viru podatkov
identifikacijska številka (CONOR.XX-ID)

© IZUM, april 2018

