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COBISS3/Katalogizacija

ISSN
Baza podatkov ISSN je nameščena na IZUM-ovem strežniku in se ažurira
enkrat dnevno. Zapisi so v formatu MARC 21.

F.3.1

Iskalnik

Iskalnik je podoben iskalniku za bibliografske zapise v formatu COMARC/B.
V zgornjem delu iskalnika je izpuščen gumb za preklop iskanja v lokalni bazi
podatkov in v COBIB-u, polje za razvrščanje rezultatov iskanja, gumb za izbiro
dodatnih operatorjev, gumb za shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev in polji
za dodatno omejitev iskanja. V spodnjem delu iskalnika sta izpuščeni le polji
za spremembo prikaza rezultatov iskanja in izbiro predhodno shranjene
poizvedbe.
Na voljo so iskalna polja:





















ISSN
Ključni naslov
Naslov
Založnik
Kraj izida
Začetno leto
Zaključno leto
Izdajatelj
Povezani naslovi
Povezani ISSN
Država
Jezik
ISSN-L
Koda nacionalnega centra ISSN
Status publikacije
Vrsta kontinuiranega vira
Pogostnost
Koda medija
UDK
Skrajšani ključni naslov

F.3.2

Pregledovalnik

V pregledovalniku so na voljo trije zavihki, ki omogočajo prikaz zapisa v treh
formatih: Osnovni prikaz, MARC in Izvorni MARC.
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F.3.2.1 Osnovni prikaz
V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če
obstajajo:

















ISSN
ključni naslov
založnik
kraj izida
leto izida
izdajatelj
številčenje
pogostnost
država
jezik
ISSN-L
koda nacionalnega centra ISSN
UDK
skrajšani ključni naslov
naslov
povezani naslovi

F.3.2.2 Prikaz v formatu MARC
V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format
COMARC/B.

F.3.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC
V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21.

F.3.3

Odložišče zapisov

Metode za zapise iz baze podatkov ISSN 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 po metodi
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 baze podatkov ISSN ali neke druge tuje baze podatkov.
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