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ONLINE KATALOG KONGRESNE KNJIŽNICE
Zapisi so v formatu MARC 21 in dostopni na strežniku Z39.50 Kongresne
knjižnice.

F.1.1

Iskalnik

Zgornji del iskalnika se razlikuje od iskalnika za bibliografske zapise v formatu
COMARC/B, saj vsebuje le iskalna polja, polja za vnos iskalnih zahtev in
gumbe Poišči, Novo iskanje, Zadnje iskanje. Spodnji del iskalnika, kjer se
izpišejo rezultati iskanja, je skoraj enak iskalniku po bibliografskih bazah,
izpuščeni sta le polji za spremembo prikaza rezultatov iskanja in izbiro
predhodno shranjene poizvedbe.
Na voljo so iskalna polja:





Standardna številka
Avtor
Naslov
Leto izida
Pri vnosu iskalne zahteve je treba upoštevati, da je v Online katalogu
Kongresne knjižnice pri "Leto izida" indeksiran podatek o letu izida iz
4. območja bibliografskega opisa in ne podatek o letu izida iz polja s
splošnimi podatki o obdelavi, ki se sicer navadno uporablja za iskanje.






Založnik
Jezik
Predmetne oznake
Ključne besede

Kadar je število zadetkov večje od 10.000, se med rezultati iskanja izpiše prvih
10.000 bibliografskih zapisov.

F.1.2

Pregledovalnik

V pregledovalniku so na voljo trije zavihki, ki omogočajo prikaz zapisa v treh
formatih: Osnovni prikaz, MARC in Izvorni MARC.

F.1.2.1 Osnovni prikaz
V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če
obstajajo:
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avtor
naslov
leto izida
impresum
zbirka
ISBN
jezik
predmetne oznake

F.1.2.2 Prikaz v formatu MARC
V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format
COMARC/B.

F.1.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC
V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21.

F.1.3

Odložišče zapisov

Metode za zapise iz Online kataloga Kongresne knjižnice delujejo v odložišču
zapisov podobno kot za zapise iz lokalne baze podatkov in iz COBIB-a.
Za prikaz zapisa v formatu MARC 21 je dodana metoda Odložišče / Prikaži v
izvornem formatu. Zapis v formatu MARC 21 natisnemo, tako da za metodo
Odložišče / Prikaži v izvornem formatu izberemo še metodo
Odložišče / Natisni zapis.
Opozorilo:
Metoda Odložišče / Pripravi zapise za izpis ni aktivna, kadar je v odložišču
izbran zapis iz online kataloga Kongresne knjižnice ali neke druge tuje baze
podatkov.

Dodatek F.1-2

© IZUM, marec 2016

