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D SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 

NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD 

V nekaterih operacijskih sistemih (npr. Linux) so lahko določene vroče tipke 

ali kombinacije tipk rezervirane za druga opravila in zato v programski opremi 

COBISS3 ne delujejo. V takih primerih bližnjice ob imenu metode v menijih 

programske opreme niso navedene in je možno izbrati le metodo (npr. namesto 

s kombinacijo tipk <Ctrl> + <Alt> + <S> lahko zapis shranimo le z metodo 

Zapis / Shrani zapis). 

 

Tabela D-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod  

Bližnjica (vroče 

tipke) 

Postopek, metoda Okno 

<D> vpis tekočega datuma in ure ali datuma, ki je za 

en dan novejši od vpisanega datuma  

izvoz zapisov 

 

 vpis tekočega datuma v obliki LLLLMMDD; 

enakovredna je metoda iz priročnega menija 

Vstavi trenutni datum 

urejevalnik zapisa 

<W> vpis datuma in ure, ki sta za en teden novejša od 

tekočega ali vpisanega datuma 

izvoz zapisov 

<M> vpis datuma in ure, ki sta za en mesec novejša od 

tekočega ali vpisanega datuma 

izvoz zapisov 

preslednica brisanje vpisanega datuma in ure izvoz zapisov 

<Alt> + <M> aktiviranje menijske vrstice in odpiranje menija 

Sistem; druge menije nato odpiramo s tipkama za 

pomik <levo>, <desno>; metodo iz menija 

izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo 

sprožimo s pritiskom na preslednico ali tipko 

<Enter> 

brskalnik 

<Alt> + <C> aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente 

in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik 

<gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, 

<PgDn> 

brskalnik 

 zapiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda 

Pogled / Strnjen prikaz 

urejevalnik zapisa 
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<Alt> + <W> aktiviranje delovnega področja; zapise za 

nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za 

pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, 

<PgDn> 

brskalnik 

<Alt> + <R> aktiviranje okna s povezavami; zapise za 

nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za 

pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, 

<PgDn>; izbran zapis prenesemo na delovno 

področje z dvakratnim klikom 

brskalnik 

<Alt> + <E> odpiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda 

Pogled / Razširjen prikaz 

urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <C> kopiranje označenega besedila v odložišče 

besedila oz. kopiranje vsebine podpolja  

vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik 

kopiranje celotne vsebine (programskih sporočil) 

iz okna Sporočilo 

Dvakratni klik označitev besede vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik 

Trikratni klik označitev vrstice vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik 

<Alt> + dvakratni 

klik 

kopiranje označenega besedila v odložišče 

besedila 

brskalnik (le v atributih 

razreda in delovnem 

področju), iskalnik (le v 

seznamu rezultatov iskanja), 

pregledovalnik (le v zavihku 

Osnovni prikaz) 

<F2> ali  

<Alt> + dvakratni 

klik 

odpiranje vnosnega polja za indikatorje  urejevalnik zapisa 

<F2> ali  

<Enter> 

odpiranje vnosnega polja pri podpoljih  urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <E> prenos zapisa z delovnega področja v odložišče 

zapisov; enakovredna je metoda Objekt / Uredi 

brskalnik 

<Ctrl> + <X> prenos označenega besedila v odložišče besedila  iskalnik, urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <V> vstavljanje besedila iz odložišča besedila na 

izbrano mesto  

iskalnik, urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <P> tiskanje zapisa na tiskalnik   brskalnik, 

odložišče zapisov 

<F1> pomoč, prikaz polj v formatu COMARC; 

enakovredna je metoda Pogled / Pomoč 

COMARC 

vmesnik za katalogizacijo  

<F3> iskanje zapisov v iskalniku; enakovredna je 

metoda Razred / Išči  

brskalnik, urejevalnik zapisa 

<F4> iskanje zapisa po ključu; enakovredna je metoda 

Razred / Išči po ključu  

brskalnik 

<F5> osvežitev seznama zapisov na delovnem področju 

oz. osvežitev zapisa v urejevalniku 

brskalnik, urejevalnik zapisa 
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<F7> dodajanje polja; enakovredna je metoda  

Urejanje / Dodaj polje 

urejevalnik zapisa  

odstranitev vseh objektov z delovnega področja; 

enakovredna je metoda Delovno področje / 

Odstrani vse objekte  

brskalnik 

<F9> dodajanje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Dodaj podpolje  

urejevalnik zapisa  

<PgUp> prejšnja stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<PgDn> naslednja stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<Home> prva stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<End> zadnja stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<Ctrl> + <A>  označitev vsebine v vnosnem polju in celotne 

vsebine zavihka v odložišču zapisov oz. 

pregledovalniku 

vmesnik za katalogizacijo, 

pregledovalnik (le v 

zavihkih MARC in 

Standardni prikaz) 

<Ctrl> + <A> in 

<Delete> 

brisanje vsebine v vnosnem polju urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <D> dodajanje vnaprej definirane vrednosti v 

podpolje; enakovredna je metoda Urejanje / 

Dodaj definirano vrednost 

urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <F7> brisanje polja; enakovredna je metoda  

Urejanje / Zbriši polje  

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <F9> brisanje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Zbriši podpolje  

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <Alt> + 

<F7> 

lepljenje polja; enakovredna je metoda  

Urejanje / Prilepi polje 

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <Alt> + 

<F9> 

lepljenje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Prilepi podpolje 

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <Alt> + 

<S> 

shranjevanje zapisa; enakovredna je metoda 

Zapis / Shrani zapis 

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <N> kreiranje novega zapisa; enakovredna je metoda 

Zapis / Kreiraj zapis 

vmesnik za katalogizacijo 

<Ctrl> + <S> vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS) iskalnik, urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <Enter> sprožitev iskanja; enakovreden je klik na gumb 

Poišči 

iskalnik (ukazni način 

iskanja) 

<Ctrl> + 

<preslednica> 

vnos znaka za razvrščanje "≠" (NSB/NSE) urejevalnik zapisa 

<Alt> + <F7> kopiranje polja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Kopiraj polje 

urejevalnik zapisa  

<Alt> + <F9> kopiranje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Kopiraj podpolje  

urejevalnik zapisa  

<Enter> potrditev in zaključitev vnosa v vnosno polje urejevalnik zapisa  
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<Escape> preklic vnosa v vnosno polje urejevalnik zapisa  

zapiranje okna vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik, pregledovalnik, 

nabor znakov COBISS, 

šifrant v spustnem seznamu, 

šifrant v ločenem oknu  

<Tab>, nato 

preslednica 

odpiranje okna za prikaz šifranta urejevalnik zapisa  

tipka za pomik 

<desno> 

premik atributa iz seznama na levi strani med 

izbrane atribute na desni strani; enakovreden je 

gumb Dodaj 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 

tipka za pomik 

<levo> 

premik atributa iz seznama na desni strani med 

neizbrane atribute na levi strani; enakovreden je 

gumb Odstrani 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 

<Alt> + tipka za 

pomik <gor> 

pomik izbranega atributa za prikaz rezultatov 

iskanja za vrstico više v seznamu na desni strani; 

enakovreden je gumb Gor 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 

<Alt> + tipka za 

pomik <dol> 

pomik izbranega atributa za prikaz rezultatov 

iskanja za vrstico niže v seznamu na desni strani; 

enakovreden je gumb Dol 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 
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