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O NAVODILIH
Dogovori pri pisanju navodil:
1. Imena oken ter zavihkov in gumbov so izpisana krepko.
Primeri:
Odpre se okno Povezovanje.
Kliknemo zavihek MARC.
Kliknemo gumb Izberi.
2. Krepko so izpisana imena menijev in metod v menijski vrstici. Vedno je
najprej navedeno ime menija, sledi mu ime metode. Krepko so izpisana tudi
imena razredov.
Primera:
Izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Izberemo razred Bibliografski zapis.
3. Krepko in hkrati ležeče so izpisani deli besedila, ki jih želimo poudariti.
Primer:
Če želimo podatek, ki naj se ne izpisuje v rezultatih iskanja, odstraniti, ga
označimo pri "Atributi za prikaz rezultatov iskanja" in kliknemo gumb
Odstrani.
4. Ikone so podane grafično.
Primer:
Kliknemo ikono

.

5. Imena atributov, parametrov in spustnih seznamov so izpisana med
dvojnimi narekovaji.
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Primer:
Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo prikaz, v katerem želimo izpisati
rezultate iskanja.
6. Vrednosti atributov so izpisane ležeče.
Primer:
Na ta način poiščemo zapise za publikacije, ki so bile izdane v zbirki Sto
romanov.
7. Tipke na tipkovnici so ponazorjene v lomljenem oklepaju.
Primeri:
<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>.
8. Znak plus (+) med imenoma tipk pomeni, da moramo hkrati pritisniti obe
tipki na tipkovnici.
Primer:
<Ctrl> + <P> zahteva, da hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> in <P>. To storimo
tako, da pritisnemo tipko <Ctrl>, jo zadržimo in nato pritisnemo še tipko
<P>.
9. Oznake in imena polj, podpolj in kod, kot tudi vrednosti indikatorjev so
izpisani ležeče. Oznaka kode mora biti v narekovajih.
Primer:
Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo "d" –
izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka originalnega
zapisa.
10. Predpone, pripone, operatorji (logični in kontekstni) so v priročniku zaradi
jasnosti zapisani z velikimi črkami, pri delu s programsko opremo pa lahko
uporabljamo tudi male črke.
Primer:
Pri "Ukazno iskanje" vpišemo npr. (organizacija AND znanj*)/SER ali
(organizacija and znanj*)/ser.
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BAZE PODATKOV
V sistem vzajemne katalogizacije so vključene:



bibliografske baze podatkov
normativne baze podatkov

Vzajemna bibliografska baza podatkov COBIB, lokalne baze podatkov in baza
podatkov CORES so del vseh sistemov COBISS.

2.1.1

Bibliografske baze podatkov

COBIB je vzajemna bibliografska baza podatkov, ki vsebuje bibliografske
podatke in zbirne podatke o zalogi, dodane iz vseh lokalnih baz podatkov.
Lokalne baze podatkov so baze podatkov posameznih knjižnic. Vsaka lokalna
baza podatkov sama zase predstavlja celoto (tj. katalog posamezne knjižnice), v
odnosu do COBIB-a pa njen del.
Vnos podatkov o bibliografskih virih poteka v COBIB-u, hkrati pa se zapis
vpiše tudi v lokalno bazo podatkov. Za isti bibliografski vir se v lokalni bazi
podatkov in COBIB-u tvori en sam zapis, ki je nato preko COBIB-a na voljo
vsem knjižnicam v sistemu COBISS.
CORES je specializirana baza podatkov, ki vsebuje podatke o sedanjih in
bivših urednikih in drugih osebah ter korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju
kontinuiranih virov. Za posamezni kontinuirani vir obstaja en zapis, ki vsebuje
osnovne identifikacijske podatke in podatke o odgovornosti. Baza se ažurira
sproti, in sicer za potrebe vodenja osebnih bibliografij.

2.1.1.1

Tuje bibliografske baze podatkov

Programska oprema COBISS omogoča prevzemanje zapisov iz drugih
vzajemnih bibliografskih baz podatkov v mreži COBISS.Net in drugih tujih
bibliografskih baz (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN).
COBISS.Net je ime mreže, ki med seboj povezuje avtonomne (nacionalne)
knjižnične informacijske sisteme COBISS različnih držav in njihove
informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti. Sporazum o vzpostavitvi mreže
COBISS.Net in prostem pretoku bibliografskih zapisov, ki se kreirajo v
avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih Bosne in Hercegovine, Črne
gore, Makedonije, Slovenije in Srbije, je bil podpisan v Beogradu februarja
2003, novembra leta 2006 pa je sporazum podpisala tudi Nacionalna knjižnica
Bolgarije. Po posebni pogodbi med IZUM-om in Akademijo znanosti Albanije
je bil v začetku decembra 2012 v mrežo COBISS.Net vključen tudi sistem
COBISS.AL.
ISSN je baza podatkov, ki jo vzdržuje Mednarodni ISSN center v Parizu. Vsak
ISSN, ki je dodeljen serijski publikaciji, se registrira v mednarodni bazi
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podatkov, ki se uradno imenuje Register ISSN, včasih znan kot International
Serials Data System. Baza podatkov se konstantno dopolnjuje z letnim
prirastom med 40.000 in 60.000 ISSN-ji, kar ustreza enakemu številu zapisov
za publikacije. Za oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov ISSN so zadolženi
nacionalni in regionalni ISSN centri. S posebnimi aranžmaji pa so v sistem
vključene tudi države, ki formalno niso članice mednarodnega centra.
Če ima knjižnica sklenjeno pogodbo s ponudnikom baze podatkov, je
prevzemanje zapisov možno tudi iz svetovnega kataloga WorldCat (OCLC).
WorldCat je online vzajemni katalog, v katerega je vključeno več kot 10.000
knjižnic s celega sveta, ki so povezane z OCLC (Online Computer Library
Center). Katalog vsebuje zapise za vse vrsta gradiva v najrazličnejših jezikih.
Zapisi, ki so v formatu MARC 21, so narejeni po različnih katalogizacijskih
pravilih. Pri prevzemanju v COBIB in lokalno bazo podatkov se podatki v
zapisih konvertirajo v format COMARC/B.
Online katalog Kongresne knjižnice (Library of Congress Online Catalog) je
bibliografska baza podatkov Kongresne knjižnice (Library of Congress), ki je
raziskovalna knjižnica ameriškega kongresa in obenem največja knjižnica na
svetu. Katalog vsebuje na milijone zapisov za različne vrste gradiva v različnih
jezikih, predvsem za monografske publikacije, rokopise, fotografije,
kartografsko gradivo, video in zvočne posnetke. Zapisi so v formatu MARC 21
in narejeni po anglo-ameriških katalogizacijskih pravilih (AACR). Pri
prevzemanju v COBIB in lokalno bazo podatkov se podatki v zapisih
konvertirajo v format COMARC/B.

2.1.2

Normativne baze podatkov

Normativne baze podatkov so namenjene normativni kontroli imen, kot so
imena oseb, imena korporacij, naslovi, predmetne oznake, zemljepisna imena
itd. Njihovo vključevanje v sisteme COBISS poteka postopoma in na različne
načine.
Leta 2003 je bila v COBISS.SI vključena baza podatkov CONOR.SI, ki
zaenkrat vsebuje le normativne zapise za osebna imena in imena korporacij, ki
se pojavljajo kot avtorji v bibliografskih zapisih. Zaenkrat je možno z
normativnimi zapisi povezovati le polja za osebna imena avtorjev iz
bibliografskih zapisov, ne pa tudi polj za imena korporacij.
V COBISS.SI je predvidena tudi normativna kontrola predmetnih oznak. V
Sloveniji se v ta namen razvija Splošni geslovnik COBISS.SI (SGC), ki je
zaenkrat dostopen preko COBISS/OPAC-a. Normativna baza podatkov SGC
vsebuje zapise za predmetne točke dostopa v slovenščini in angleščini. Osnovo
tvorijo zapisi za občna, rodbinska in zemljepisna imena. Osnovo za izgradnjo
normativne baze podatkov SGC predstavlja prevod datoteke Sears H. W.
Wilsona iz leta 2001, v kateri so bili zapisi za predmetne točke dostopa iz
knjižne izdaje Sears List of Subject Headings iz leta 2000. Trenutno še vedno
poteka redakcija prevoda Sears in dopolnjevanje baze podatkov z novimi
izrazi.

2.1-2
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Ob vzpostavitvi sistema vzajemne katalogizacije v Bolgariji sta bili s
konverzijo poleg lokalne baze podatkov in COBIB-a vzpostavljeni tudi
normativna baza podatkov za osebna imena avtorjev in imena korporacij
(CONOR.BG) ter normativna baza podatkov za predmetne oznake (COSUB).
Nobena od teh dveh baz podatkov pa še ni vključena v sistem vzajemne
katalogizacije.
V vseh drugih sistemih COBISS v okviru COBISS.Net, kjer zaenkrat še ne
obstajajo normativne baze podatkov, pa poteka redakcija relevantnih podatkov
v bibliografskih bazah podatkov. Tako redigirani podatki bodo kasneje služili
kot osnova za vzpostavitev ustreznih normativnih baz podatkov.

2.1.2.1

Tuje normativne baze podatkov

V programski opremi COBISS je prevzemanje zapisov iz normativne datoteke
imen LC/NAF – Library of Congress/NACO Authority File1 še v fazi razvoja.
LC/NAF je normativna datoteka, v kateri je več milijonov normativnih zapisov
za imena, ki so jih prispevale knjižnice, sodelujoče v programu NACO (Name
Authority Cooperative Program), enem od mednarodnih programov
kooperativne katalogizacije PCC (Program for Cooperative Cataloging), ki ga
usklajuje Kongresna knjižnica (Library of Congress). Datoteka vsebuje zapise
za imena oseb, korporacij, sestankov in političnoteritorialnih enot ter zapise za
enotne naslove, naslove knjižnih zbirk in točke dostopa za ime/naslov.
Datoteka se dopolnjuje večkrat letno, zapisi v njej pa so v formatu MARC 21.

1

Datoteka je bila pred tem vključena v sistem COBISS.SI pod imenom LC NAMES.
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BIBLIOGRAFSKI ZAPISI
2.2.1

Vnos novega bibliografskega zapisa

Pred kreiranjem novega bibliografskega zapisa se moramo obvezno prepričati,
da zapis za isti bibliografski vir še ne obstaja v lokalni bazi podatkov ali
COBIB-u. Na ta način preprečimo podvajanje zapisov.
Novokreirani zapis se shrani hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov.

2.2.2

Urejanje obstoječega bibliografskega
zapisa

V segmentu COBISS3/Katalogizacija lahko obstoječi zapis uredimo hkrati v
COBIB-u in lokalni bazi podatkov ali pa samo v COBIB-u.
V sistemih COBISS, kjer se je pred uvedbo segmenta COBISS3/Katalogizacija
uporabljal segment COBISS2/Katalogizacija, je možno v nekaterih primerih
obstoječi zapis izjemoma urediti le v lokalni bazi podatkov. Na ta način lahko
po posebnem postopku uredimo le tiste zapise, ki so bili kreirani v
COBISS2/Katalogizacija in medtem še niso bili redigirani v
COBISS3/Katalogizacija (gl. pogl. 8.4.2). S stališča učinkovitosti in kakovosti
sistema COBISS pa je priporočljivo, da obstoječe zapise popravimo oz.
dopolnimo tudi v COBIB-u in ne le v lokalni bazi podatkov.
Obstoječi zapis uredimo samo v COBIB-u v primeru, ko gradiva v knjižnici ne
hranimo, zapisa pa tudi ne želimo prevzeti v lokalno bazo podatkov (gl. pogl.
8.4.3).
Obstoječi zapis lahko istočasno ureja le en katalogizator v sistemu.
V lokalnih bazah podatkov posameznih knjižnic lahko obstajajo zapisi, ki jih ni
v COBIB-u. To so t. i. lokalni bibliografski zapisi, nastali s konverzijo zapisov
iz sistema, ki ga je knjižnica uporabljala pred vključitvijo v sistem COBISS.
Lokalne bibliografske zapise je priporočljivo čim prej prenesti v COBIB (gl.
pogl. 8.6).
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NORMATIVNI ZAPISI
Normativna kontrola omogoča doslednejšo rabo značnic pri katalogizaciji,
hkrati pa tudi lažje vzdrževanje značnic v bibliografskih zapisih. Temelji na
povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi. Normativni zapisi
vsebujejo točke dostopa, ki so enotno določene za uporabo v celotnem sistemu
vzajemne katalogizacije, in druge podatke, kot so variantne točke dostopa,
sorodne točke dostopa, opombe itd. Pri katalogizaciji z normativno kontrolo je
spreminjanje značnic, dodajanje variantnih značnic ali drugih podatkov možno
samo v normativnem zapisu.
Kratke normativne zapise z omejenim naborom polj lahko kreirajo vsi
katalogizatorji, ki lahko kreirajo bibliografske zapise. Za oblikovanje polnih
normativnih zapisov potrebujemo posebno pooblastilo. S pooblastilom za
kreiranje polnih normativnih zapisov lahko za normativni zapis prevzamemo
odgovornost in ga s tem zaklenemo. Tak zapis lahko kasneje urejajo le
katalogizatorji iz knjižnice, ki je zapis zaklenila. Postopek uporabimo pri
zapisih za avtorje, ki jih dobro poznamo. Navadno knjižnice zaklenejo zapise
za raziskovalce, za katere urejajo osebne bibliografije.
Za usklajevanje bibliografskih baz podatkov z normativno bazo podatkov skrbi
poseben program. Potem ko v normativnem zapisu spremenimo normativno,
variantno ali sorodno točko dostopa, se polja v bibliografskih zapisih
programsko spremenijo v COBIB-u, če so posamezne knjižnice to zahtevale,
pa tudi v lokalnih bazah podatkov (gl. pogl. 9.11).
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POOBLASTILA
Pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Katalogizacija omogočajo:


dostop do segmenta COBISS3/Katalogizacija ter pregled in izpis
podatkov (KAT)



kreiranje in urejanje zapisov za monografske publikacije in izvedena
dela ter zbirnih zapisov; kreiranje in urejanje kratkih normativnih
zapisov (KAT_NEWMON)



kreiranje in urejanje zapisov za članke in druge sestavne dele
(KAT_NEWART)



kreiranje in urejanje zapisov za kontinuirane vire (KAT_NEWCON)



kreiranje in urejanje zapisov za serijske publikacije (KAT_NEWSER)



prevzemanje zapisov iz Online kataloga Kongresne knjižnice in baze
podatkov WorldCat (KAT_NEWOCLC)



kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za osebna imena
(KAT_NEWPN)



kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za korporacije
(KAT_NEWCB)



urejanje vseh normativnih zapisov, tudi tistih, za katere je odgovornost
prevzela druga knjižnica (KAT_CONOR)



povezovanje bibliografskih zapisov z normativnim zapisom
(KAT_LINKAU)



prevzemanje in urejanje zapisov v bazi podatkov CORES
(KAT_NEWCORES)



spreminjanje lastnosti polj in podpolj (KAT_EDITTYPE)



izvoz bibliografskih zapisov (KAT_EXPORT)

V segmentu COBISS3/Zaloga je v omejenem obsegu možno delo z
bibliografskimi zapisi:
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prevzemanje zapisov iz COBIB-a v lokalno bazo podatkov
(KAT_PRZ)



urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov v lokalni bazi
podatkov (podpolja 610az, 675bs, 992by) (KAT_610)

2.6-1

COBISS

3.2

COBISS3/Katalogizacija

MENIJSKA VRSTICA
Menijska vrstica leži pod naslovno vrstico. Vsebuje šest menijev, vsak od njih
pa vsebuje več metod, s katerimi izvajamo določene postopke pri
katalogizaciji. Metode so pregledno prikazane na sliki 3.2-1.
Metode v menijski vrstici so odvisne od tega, ali imamo v vmesniku za
katalogizacijo izbran bibliografski ali normativni zapis.
Če je za imenom metode zapisana tudi tipka ali kombinacija tipk, lahko to
metodo izvedemo tudi tako, da na tipkovnici pritisnemo ustrezne tipke. Seznam
tipk in njihovih kombinacij, ki jim pravimo tudi bližnjice (vroče tipke), je v
dodatku D (gl. tabelo D-1).
Vsebina menijske vrstice se praviloma ne spreminja.
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3.2-1

3.2-2

Zapis

Uredi zapis
Prevzemi zapis
Priredi v nov zapis
Kreiraj zapis
Zbriši zapis
Dodaj lokalni zapis v COBIB
Preveri zapis
Začasno shrani zapis
Shrani kot predlogo
Shrani zapis
────────────────────
Spremeni masko vnosa
Zapusti zapis brez
shranjevanja

Iskanje

<akronim lokalne baze
podatkov>/COBIB
CONOR
COBISS.Net
Online katalog Kongresne
knjižnice
WorldCat
ISSN
CORES
────────────────────
Začasno shranjeni zapisi
Prikaži izhodiščni zapis
────────────────────
Izhod

Uredi
Potrdi vnos
Prekliči
─────────────────────
Dodaj polje
Dodaj podpolje
Zbriši polje
Zbriši podpolje
─────────────────────
Kopiraj besedilo
Kopiraj polje
Kopiraj podpolje
Kopiraj vsebino podpolja
Izreži besedilo
Prilepi besedilo
Prilepi polje
Prilepi podpolje
Posebno lepljenje
─────────────────────
Pomakni navzgor
Pomakni navzdol
─────────────────────
Vstavi znak COBISS
Vstavi znak za razvrščanje
Vstavi oznako LaTeX
Dodaj definirano vrednost
─────────────────────
Pretvori v male črke
Pretvori v velike črke
Pretvori v
srbsko/makedonsko
cirilico
Pretvori v latinico
Prenesi naslov iz ISSN
Dodaj 13-mestni ISBN
Aktiviraj števec
Prenesi kodo države za vir
─────────────────────
Ponovi
Razveljavi
Razveljavi vse

Urejanje
Razširjen prikaz
Strnjen prikaz
Osveži urejevalnik
────────────────
ZNAČKA
PREKAT
ISSN Manual
Pomoč COMARC

Pogled

Bibliografski zapis

Zamenjaj vsebino podoken
──────────────────────────────
□ Izpiši pomen kod
□ Izpiši imena polj in podpolj
□ Izpiši pomen indikatorjev
□ Razširi le izbrano polje
□ Odpri zapis v razširjeni obliki
□ Urejaj v ločenem vnosnem polju
□ Prikaži izbrano polje/podpolje
□ Pokaži spremembe
──────────────────────────────
□ Pokaži zalogo
──────────────────────────────
Določi lastnosti polja
Določi lastnosti podpolja

Nastavitve

Preveri zapis
Primerjaj zapis
Prikaži verzijo zapisa
iz lokalne baze podatkov
Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a
Pripravi zapise za izpis
Pokaži seznam lokalnih baz
podatkov
Prikaži v standardnem formatu
Prikaži v formatu COMARC
───────────────────────────
Osveži zapis
Natisni zapis
───────────────────────────
Odstrani zavihek
Odstrani vse zavihke
Odstrani druge zavihke

Odložišče

COBISS3/Katalogizacija
COBISS

Slika 3.2-1: Bibliografski zapis – seznam metod
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3.2.1

Meni Iskanje

Postopek katalogizacije se vedno začne z iskanjem. Iščemo v lokalni bazi
podatkov, v COBIB-u, drugih vzajemnih bibliografskih bazah podatkov v
mreži COBISS.Net in drugih tujih bibliografskih bazah podatkov (Online
katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Z metodami v meniju Iskanje
prikličemo zapise, ki se nalagajo kot zavihki v odložišču zapisov.
Tabela 3.2-1: Pregled metod v meniju Iskanje
Ime metode

Namen metode

<akronim lokalne baze
podatkov>/COBIB
CONOR
COBISS.Net

Iskanje po lokalni bazi podatkov ali COBIB-u

Online katalog
Kongresne knjižnice
WorldCat
ISSN
CORES
Začasno shranjeni zapisi
Prikaži izhodiščni zapis
Izhod

Iskanje po normativni bazi podatkov CONOR
Iskanje po vzajemnih bibliografskih bazah
podatkov v mreži COBISS.Net
Iskanje po katalogu Kongresne knjižnice
Iskanje po bazi podatkov WorldCat
Iskanje po bazi podatkov ISSN
Iskanje po bazi podatkov CORES
Iskanje po datoteki začasno shranjenih zapisov
Prikaz verzije zapisa pred urejanjem
Izhod iz vmesnika za katalogizacijo

Slika 3.2-2: Iskanje – seznam metod
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COBISS

3.2.2

Meni Zapis

V meniju Zapis so zbrane metode, ki se uporabljajo pri upravljanju z
bibliografskimi zapisi. Omogočajo različne postopke pri delu z bibliografskim
zapisom, od urejanja zapisa, prevzemanja, prirejanja v nov zapis, kreiranja in
brisanja, dodajanja v COBIB, do preverjanja in shranjevanja zapisa.
Tabela 3.2-2: Pregled metod v meniju Zapis
Ime metode

Namen metode

Uredi zapis

Urejanje zapisa v lokalni bazi podatkov in/ali v
COBIB-u
Prevzemanje zapisa iz COBIB-a, druge
vzajemne baze podatkov v mreži COBISS.Net
ali druge tuje baze podatkov (Online katalog
Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)
Prirejanje obstoječega zapisa v nov zapis
Kreiranje novega zapisa
Brisanje zapisa iz lokalne baze podatkov in/ali
COBIB-a ter izpraznitev urejevalnika
Shranjevanje lokalnega zapisa v COBIB

Prevzemi zapis

Priredi v nov zapis
Kreiraj zapis
Zbriši zapis
Dodaj lokalni zapis v
COBIB
Preveri zapis
Začasno shrani zapis
Shrani kot predlogo
Shrani zapis
Spremeni masko vnosa
Zapusti zapis brez
shranjevanja

3.2-4

Programsko preverjanje zapisa, ki je v
urejevalniku
Shranjevanje zapisa v datoteko začasno
shranjenih zapisov in izpraznitev urejevalnika
Shranjevanje predloge za nov zapis in
izpraznitev urejevalnika
Shranjevanje v lokalno bazo podatkov in/ali
COBIB ter izpraznitev urejevalnika
Izbira oz. sprememba maske vnosa
Izpraznitev urejevalnika (zapis ni shranjen)
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Slika 3.2-3: Zapis – seznam metod
Delovanje metod v meniju Zapis je podrobneje opisano v pogl. 7.1.

3.2.3

Meni Urejanje

Z metodami v meniju Urejanje lahko urejamo zapis v urejevalniku. Meni
lahko odpremo šele, ko v urejevalniku obstaja zapis. Nabor metod v meniju je
spremenljiv, kar je odvisno od tega, kje v zapisu se trenutno nahajamo (npr. na
oznaki ali imenu polja oz. podpolja ali pa v vnosnem polju).
Tabela 3.2-3: Pregled metod v meniju Urejanje
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Ime metode

Namen metode

Uredi
Potrdi vnos
Prekliči
Dodaj polje
Dodaj podpolje
Zbriši polje
Zbriši podpolje
Kopiraj besedilo
Kopiraj polje
Kopiraj podpolje
Kopiraj vsebino podpolja
Izreži besedilo
Prilepi besedilo
Prilepi polje

Odpiranje vnosnega polja
Zaključitev vnosa in zapiranje vnosnega polja
Preklic vnosa in zapiranje vnosnega polja
Dodajanje praznega polja v zapis
Dodajanje praznega podpolja v zapis
Brisanje polja iz zapisa
Brisanje podpolja iz zapisa
Kopiranje označenega besedila
Kopiranje izbranega polja
Kopiranje izbranega podpolja
Kopiranje celotne vsebine podpolja
Izrezovanje označenega besedila
Dodajanje besedila z lepljenjem
Dodajanje polja z lepljenjem
3.2-5

COBISS3/Katalogizacija

COBISS
Prilepi podpolje
Posebno lepljenje
Pomakni navzgor
Pomakni navzdol
Vstavi znak COBISS
Vstavi znak za
razvrščanje
Vstavi oznako LaTeX
Dodaj definirano
vrednost
Pretvori v male črke
Pretvori v velike črke
Pretvori v
srbsko/makedonsko
cirilico
Pretvori v latinico
Prenesi naslov iz ISSN
Dodaj 13-mestni ISBN
Aktiviraj števec
Prenesi kodo države za
vir
Ponovi
Razveljavi
Razveljavi vse

3.2-6

Dodajanje podpolja z lepljenjem
Dodajanje besedila, polja ali podpolja z
lepljenjem
Premik polja ali podpolja navzgor
Premik polja ali podpolja navzdol
Vnos znakov COBISS v vnosno polje s pomočjo
tabele
Vnos znaka za razvrščanje (NSB, NSE) v
vnosno polje
Vnos oznake LaTeX v vnosno polje
Dodajanje definirane vrednosti v podpolje
Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju
v male črke
Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju
v velike črke
Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju
v srbsko oz. makedonsko cirilico
Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju
v latinico
Prenos ključnega naslova iz baze podatkov ISSN
Dodajanje 13-mestnega ISBN v podpolju 010a
na osnovi 10-mestnega
Aktiviranje števca v podpolju 021b
Prenos kode države, ki velja za vir, v zapis za
članek
Ponovitev zadnjega dejanja v zapisu
Razveljavitev zadnjega dejanja v zapisu
Razveljavitev vseh dejanj v zapisu
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UPRAVLJANJE Z ZAPISI
V poglavju so opisane metode iz menija Zapis, ki se uporabljajo pri
upravljanju z bibliografskimi zapisi.
Opozorilo:
Za uporabo metod v meniju Zapis potrebujemo naslednja pooblastila:
• KAT_NEWMON – za kreiranje in urejanje zapisov za monografske
publikacije (001c = "m"), izvedena dela (001c = "d") in zbirne zapise
(001c = "c")
• KAT_NEWCON – za kreiranje in urejanje zapisov za kontinuirane vire
(001c = "s" ali 001c = "i")
• KAT_NEWSER – za kreiranje in urejanje zapisov za serijske publikacije
(001c = "s")
• KAT_NEWART – za kreiranje in urejanje zapisov za članke in druge
sestavne dele (001c = "a")
• KAT_NEWOCLC – za prevzemanje zapisov iz Online kataloga Kongresne
knjižnice in baze podatkov WorldCat

7.1.1

Metoda Uredi zapis

Metodo Zapis / Uredi zapis uporabimo, kadar želimo popraviti ali dopolniti
obstoječi zapis.
Postopek popravljanja in dopolnjevanja zapisa je opisan v pogl. 8.4.

7.1.2

Metoda Prevzemi zapis

Metodo Zapis / Prevzemi zapis uporabimo, kadar v lokalni bazi podatkov še
nimamo zapisa, obstaja pa zapis v COBIB-u. Z metodo prevzamemo zapis iz
COBIB-a, lahko pa tudi iz katere druge vzajemne bibliografske baze podatkov
v mreži COBISS.Net ali druge tuje bibliografske baze podatkov (Online
katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Zapis po potrebi uredimo.
Postopek prevzemanja zapisa je opisan v pogl. 8.2.

7.1.3

Metoda Priredi v nov zapis

Če v COBIB-u ali lokalni bazi podatkov obstaja zapis, zelo podoben zapisu, ki
ga želimo kreirati, lahko tak obstoječi zapis priredimo v nov zapis z metodo
Zapis / Priredi v nov zapis.
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Postopek kreiranja zapisa s prirejanjem podobnega je opisan v pogl. 8.3.2.

7.1.4

Metoda Kreiraj zapis

Z metodo Zapis / Kreiraj zapis kreiramo nov zapis, kadar v lokalni bazi
podatkov ali COBIB-u zapis za bibliografski vir še ne obstaja.
Postopek kreiranja zapisa od začetka je opisan v pogl. 8.3.1.

7.1.5

Metoda Zbriši zapis

Metodo Zapis / Zbriši zapis uporabimo za brisanje zapisa iz lokalne baze
podatkov in/ali COBIB-a. Metoda se uporablja predvsem v primeru
razreševanja podvojenih zapisov (gl. pogl. 8.5.2).
Pogoj

Zapis mora biti v urejevalniku. Pri tem ni pomembno, ali smo v urejevalnik
naložili zapis iz lokalne baze podatkov ali COBIB-a.

Postopek

1. Izberemo metodo Zapis / Zbriši zapis.
Program zahteva, da brisanje zapisa potrdimo.
2. Kliknemo gumb Da.
Če se zapis, ki ga brišemo, nahaja še v kakšni drugi lokalni bazi podatkov,
se briše le iz naše lokalne baze podatkov, sicer se briše tudi iz COBIB-a.
Program nas obvesti, iz katere baze je zapis zbrisan.
3. Kliknemo gumb V redu.
Zapis ni več niti v urejevalniku niti v odložišču zapisov.
Opozorilo:
Brisani zapisi iz lokalne baze podatkov in COBIB-a se shranjujejo v
posebno datoteko – skupaj z informacijo o tem, kdo je zbrisal zapis in kdaj.

7.1.6

Metoda Dodaj lokalni zapis v COBIB

Metodo Zapis / Dodaj lokalni zapis v COBIB uporabljamo, kadar želimo v
COBIB prenesti zapis, ki obstaja samo v lokalni bazi podatkov. Ob tem lahko
tak zapis tudi ustrezno popravimo ali dopolnimo. Če za isti bibliografski vir v
COBIB-u že obstaja zapis, ga moramo prevzeti, lokalni zapis pa izbrisati iz
lokalne baze podatkov.
Postopek reševanja lokalnih zapisov je opisan v poglavju 8.6.

7.1-2
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označena kot "I" – Info), na katero nas program opozori; hkrati nas tudi
vpraša, ali se želimo vrniti v zapis. Pomanjkljivost oz. neskladje
popravimo, tako da se vrnemo v urejevalnik. Če pa je zapis pravilen, ga
shranimo brez popravka. Pomanjkljivost oz. neskladje, ki se izpiše v
programskem sporočilu, uvaja beseda "Opozorilo".


ali v zapisu obstajajo nepovezane značnice, ki se pojavijo tudi kot
normativne točke dostopa v normativnih zapisih (zapis lahko kljub
temu shranimo)
Za opozorilom se izpiše seznam s temi normativnimi zapisi. Če
ugotovimo, da gre pri nepovezani značnici za isto entiteto kot v
normativnem zapisu, jo povežemo (gl. pogl. 7.3.4.2).



ali je zapis morebiti dvojnik (zapis lahko kljub temu shranimo)
Obstaja možnost, da je zapis dvojnik. Za opozorilom se izpiše seznam
vseh možnih podvojenih zapisov. Če tega nismo storili že prej,
moramo ponovno preveriti vse podatke, ki identificirajo bibliografski
vir.

Pogoj

Zapis mora biti v urejevalniku.

Postopek

1. Izberemo metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake oz. pomanjkljivosti, ki jih je bilo možno programsko
ugotoviti, se odpre okno Opozorilo s seznamom napak.
1. Okno zapremo s klikom na gumb V redu.
2. Če so bile v zapisu ugotovljene nedvomne napake, nas program vrne v
urejevalnik. Podatke v zapisu ustrezno popravimo oz. dopolnimo in
zapis ponovno shranimo.
3. Če so bila v zapisu ugotovljena neskladja, ki so lahko napake, nas
program vpraša, ali se želimo vrniti v urejanje zapisa.
1. Za ponovno urejanje kliknemo gumb Da, nato pa podatke v zapisu
ustrezno popravimo oz. dopolnimo in zapis ponovno shranimo.
2. Če kliknemo gumb Ne, se zapis shrani brez popravkov.
Če bi se polja za vsebinsko obdelavo pri shranjevanju v COBIB
spremenila, nas program na to opozori z vprašanjem:

Slika 7.1-1: Shranjevanje polj za vsebinsko obdelavo
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1. S klikom na gumb Da shranimo polja za vsebinsko obdelavo v COBIB
in v lokalno bazo podatkov. S tem polja za vsebinsko obdelavo, ki so
bila v zapisu pred urejanjem, prekrijemo.
2. S klikom na gumb Ne shranimo polja za vsebinsko obdelavo le v
lokalno bazo podatkov, medtem ko v COBIB-u ostanejo
nespremenjena.
3. Lahko se tudi vrnemo v urejanje zapisa, če kliknemo gumb Prekliči.
Zapis dopolnimo in ponovno shranimo.
Ko je zapis shranjen, dobimo sporočilo o tem, v katere baze podatkov je bil
shranjen.
4. Okno Sporočilo zapremo s klikom na gumb V redu.
Zapis se odstrani iz urejevalnika in iz zavihka Delovni zapis v odložišču
zapisov. Hkrati se v odložišču zapisov prikaže najnovejše stanje zapisa.

7.1.11 Metoda Spremeni masko vnosa
Z metodo Zapis / Spremeni masko vnosa izberemo ali spremenimo masko
vnosa, lahko pa jo tudi nastavimo kot privzeto.
Maske vnosa zajemajo izbor najpogosteje uporabljanih polj in podpolj pri
vnosu določene vrste bibliografskega vira in služijo za pomoč pri vnosu in
urejanju bibliografskih zapisov. Vanje lahko dodamo tudi druga polja in
podpolja, ki so za določeno vrsto vira predvidena.
Za bibliografske zapise so pripravljene naslednje maske vnosa:






M – monografske publikacije
K – kontinuirani viri
Z – zbirni zapisi
A – članki in drugi sestavni deli
N – neknjižno gradivo

Posamezna maska vnosa je prilagojena bibliografskemu opisu določene vrste
vira.
Ustrezno masko vnosa izberemo pred kreiranjem zapisa. Definiramo lahko tudi
privzeto masko vnosa, ki velja do preklica (tudi po ponovni prijavi v sistem).
Postopek

1. Izberemo metodo Zapis / Spremeni masko vnosa.
2. V oknu Maske vnosa izberemo iz seznama ustrezno masko vnosa.
3. Pri "Nastavi kot privzeto" lahko masko vnosa vnaprej definiramo kot
privzeto, tako da jo izberemo iz spustnega seznama.

7.1-6
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To lahko storimo na tri načine:


s kazalcem miške pokažemo nanjo in kliknemo



izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>,
<PgUp>, <Pg Dn>)



poiščemo jo z gumboma Poišči in Išči dalje
Pri iskanju vrednosti v šifrantu kliknemo gumb Poišči in v okno za vpis
iskalnega pojma vnesemo vrednost, ki jo želimo poiskati. Zadošča, da
vpišemo samo del vrednosti, ki jo iščemo, pri čemer pa ne smemo
uporabljati znaka za krajšanje "*", ker program išče izključno vpisani
niz znakov.
S klikom na gumb Išči dalje pa iščemo vse naslednje vrednosti, če
prva označena vrednost v šifrantu ni ustrezna.

4. Kliknemo gumb V redu ali pa pritisnemo na preslednico oz. tipko <Enter>.
5. Zapremo podpolje (gl. pogl. 7.2).
Izbrana koda se prenese v vnosno polje za oznako podpolja.
S šifranti si lahko pomagamo tudi pri vnosu daljših ponavljajočih se besedil.
Besedila kodiramo in vpišemo v lokalne šifrante (gl. priročnik Osnovna
navodila COBISS3, pogl. 4.7), nato pa lokalne šifrante z metodo
Nastavitve / Določi lastnosti podpolja povežemo z ustreznimi podpolji. Če je
v oknu Lastnosti podpolja označeno potrditveno polje pri "Pomoč pri vnosu",
se v vnosno polje namesto kode prenese le njena razrešitev. V tem primeru
šifrant uporabljamo za skrajšanje vnosa.
Nasvet:
Iz šifranta najhitreje izberemo vrednost, če nanjo dvakrat kliknemo.

7.3.3

Spreminjanje vrednosti indikatorjev

Nekatera polja vsebujejo indikatorje, ki dodatno pojasnjujejo vsebino polja,
odnos tega polja do drugih polj v zapisu ali določajo način obravnave podatkov
v izpisih (npr. kataložni listek).
Polje lahko ima definirana največ dva indikatorja, ki jima lahko določimo oz.
spremenimo vrednost.
Postopek

1. Odpremo polje, ki vsebuje indikatorje.
To lahko storimo na več načinov:
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označimo polje in pritisnemo tipko <Enter>
označimo polje, pritisnemo in držimo tipko <Alt> ter dvakrat kliknemo
z miško
označimo polje in izberemo metodo Urejanje / Uredi
označimo polje in iz priročnega menija izberemo metodo Uredi
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Opozorilo:
Z dvoklikom ne moremo odpreti spustnega seznama za določitev vrednosti
indikatorjev, ampak strnemo prikaz polja.
2. Iz spustnega seznama izberemo ustrezno vrednost indikatorja.
3. Izbrano vrednost potrdimo in zaključimo vnos.
To lahko storimo na več načinov:





kliknemo zunaj vnosnega polja
pritisnemo tipko <Enter>
izberemo metodo Urejanje / Potrdi vnos
iz priročnega menija izberemo metodo Potrdi vnos

Izbrana vrednost se prenese v vnosno polje za oznako indikatorja.

7.3.4

Vnos v polja pod normativno kontrolo

Vnos podatkov v polja za značnice, ki imajo vključeno normativno kontrolo
(gl. pogl. 2.1.2), se razlikuje od vnosa v druga polja. Podatke lahko vanje
vnašamo samo posredno preko normativne baze podatkov. Za to služi podpolje
3 – Številka normativnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko številko
normativnega zapisa, s katerim želimo povezati polje v bibliografskem zapisu.
Na osnovi tega podpolja se v bibliografski zapis samodejno vpiše normativna
točka dostopa, obenem pa se vanj dodajo tudi morebitne variantne in sorodne
točke dostopa iz normativnega zapisa.
Preko normativne baze podatkov poteka tudi spreminjanje značnic v
bibliografskih zapisih. Podpolje 3 omogoča tudi kasnejše samodejno
usklajevanje značnic v bibliografskih zapisih s spremembami, narejenimi v
normativnih zapisih (gl. pogl. 9.11).
V sistemih COBISS, v katerih normativna kontrola še ni vključena, poteka
vnos podatkov v polja za značnice in v ustrezna polja bloka 9XX – Blok za
nacionalno rabo v celoti ročno.
Za povezovanje z ustreznim normativnim zapisom služi okno Povezovanje z
zapisi iz <akronim normativne baze podatkov>.
Elementi okna so:
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naslovna vrstica
levi del okna, ki lahko vsebuje seznam točk dostopa ali prikaz
normativnega zapisa v formatu COMARC
polje za vnos iskalne zahteve
gumbi
 Prikaži – prikaz zapisa za izbrano točko dostopa s seznama v
formatu COMARC
 Seznam – prikaz seznama točk dostopa, ki ga dobimo po iskanju
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 Dodaj v odložišče – prehod v okno Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>); izbrani zapis se prenese v odložišče
zapisov
 Nov zapis – prehod v okno Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>)
 Naslednji zapis – prikaz naslednjega zapisa s seznama v formatu
COMARC
 Prejšnji zapis – prikaz prejšnjega zapisa s seznama v formatu
COMARC
 Poišči – sprožitev iskanja po vnosu iskalne zahteve
 Poveži – zaprtje okna; v podpolje 3 se vpiše identifikacijska številka
normativnega zapisa
 Prekliči – zaprtje okna; polje se shrani brez spremembe v
podpolju 3
Gumb Prikaži je aktiven, ko je v oknu prikazan seznam točk dostopa, gumbi
Seznam, Naslednji zapis, Prejšnji zapis in Poveži pa so aktivni, ko je v oknu
prikazan zapis v formatu COMARC.

Slika 7.3-2: Primer okna za povezovanje z zapisi iz CONOR.SI
V seznamu v levem delu okna so prikazane različne vrste točk dostopa iz
normativne baze podatkov. Med seboj jih razlikujemo na naslednji način:
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Normativne točke dostopa iz zapisov, ki imajo v podpolju 100b kodo
"a" – sprejeta, so v seznamu izpisane krepko; preostale normativne
točke dostopa so izpisane v običajni pisavi.



Variantne točke dostopa so izpisane ležeče. Vsaki variantni točki
dostopa sledi v naslednji vrstici pripadajoča normativna točka dostopa,
ki je zamaknjena v desno.



Sorodne točke dostopa so izpisane v običajni pisavi. Vsaki sorodni
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točki dostopa sledi v naslednji vrstici pripadajoča normativna točka
dostopa, ki je zamaknjena v desno.
V seznamu osebnih imen so prikazani še nekateri drugi podatki:


V oglatem oklepaju se v primeru, kadar letnica ni del normativne točke
dostopa (ni podpolja 200f – Datumi), izpišeta letnici iz podpolj 190a –
Letnica rojstva in 191a – Letnica smrti.



V lomljenem oklepaju se izpiše podpolje 200r – Šifra raziskovalca.



Pripiše se besedilo "več oseb", če je v podpolju 120b – Oznaka za
razlikovanje med osebami koda "b" – točka dostopa za več oseb.



Pripiše se besedilo "nepopolna identifikacija", če v zapisu ni izpolnjeno
podpolje 120b – Oznaka za razlikovanje med osebami ter nobeno od
polj 190 – Datum rojstva, 191 – Datum smrti, 200c – Dodatki k imenu,
200d – Rimske številke, 200f – Datumi, 200r – Šifra raziskovalca.

7.3.4.1

Vnos značnice

V polje pod normativno kontrolo lahko vnesemo značnico samo preko
normativne baze podatkov.
Postopek

1. Odpremo podpolje 3 v polju za značnico, ki jo nameravamo vnesti.
2. V prazno podpolje 3 vnesemo poljubne besede ali začetke besed iz
značnice (besedno iskanje). Vpišemo lahko tudi značnico v narekovajih
(frazno iskanje), pri čemer morebitno krajšanje označimo z znakom "*".
Vnesemo lahko tudi identifikacijsko številko ustreznega normativnega
zapisa, če jo poznamo. Nato pritisnemo tipko <Enter> ali pa kliknemo
ikono
zraven polja za vnos iskalne zahteve. Če želimo uporabljati
samo tipke, pritisnemo tipko <Tab> in nato še preslednico.
Če v normativni bazi podatkov obstaja ustrezna točka dostopa, se odpre
okno Povezovanje z zapisi iz <akronim normativne baze podatkov>, v
katerem se izpiše seznam točk dostopa iz normativne baze podatkov, ki
ustrezajo iskalni zahtevi.
Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše
programsko sporočilo. Po potrditvi s klikom na gumb V redu se nato odpre
prazno okno Povezovanje z zapisi iz <akronim normativne baze
podatkov> z vpisano iskalno zahtevo v vnosnem polju.
Opozorilo:
Če kot rezultat iskanja dobimo preveč zapisov, se izpiše sporočilo, kako naj
izboljšamo iskalno zahtevo. Iskanje ponovimo, tako da vpišemo
natančnejšo iskalno zahtevo.
3. Če je iskana točka dostopa v seznamu, preverimo normativni zapis zanjo,
tako da kliknemo gumb Prikaži.

7.3-8
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Če iskane točke dostopa ni v seznamu, iščemo še po vseh možnih
variantnih oblikah imena, če jih seveda poznamo in če sploh obstajajo.
Novo iskalno zahtevo vpišemo v vnosno polje pod seznamom imen in
kliknemo gumb Poišči. Če ustrezne točke dostopa ne najdemo, kliknemo
gumb Nov zapis in zanjo v oknu Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>), ki se odpre oz. postane aktivno, kreiramo
nov normativni zapis (gl. pogl. 9.7). Nato se vrnemo v okno Bibliografski
zapis, kjer je še vedno aktivno okno Povezovanje z zapisi iz <akronim
normativne baze podatkov>. Poiščemo zapis, ki smo ga pravkar kreirali,
in kliknemo gumb Prikaži.
V levem delu okna se prikaže zapis v formatu MARC.
Opozorilo:
Natančnost pri iskanju točk dostopa in njihovem povezovanju je zelo
pomembna, saj lahko sicer kreiramo nov zapis za isto entiteto ali pa
bibliografski zapis povežemo z napačnim normativnim zapisom.
4. Če je normativni zapis v redu in niso potrebni nobeni popravki oz.
dopolnitve, kliknemo gumb Poveži.
Če so v normativnem zapisu potrebni popravki ali dopolnitve, zapis
uredimo odvisno od pooblastila, ki ga imamo. V zapis lahko vedno dodamo
manjkajoče variantne točke dostopa. Kliknemo gumb Dodaj v odložišče in
v oknu Normativni zapis <akronim normativne baze podatkov>), ki se
odpre oz. postane aktivno, popravimo oz. dopolnimo zapis (gl. pogl. 9.8).
Nato se vrnemo v okno Bibliografski zapis, kjer je še vedno aktivno okno
Povezovanje z zapisi iz <akronim normativne baze podatkov>.
Kliknemo gumb Prikaži na označeni točki dostopa na seznamu, nakar se v
levem delu okna prikaže zapis v formatu MARC. Nato kliknemo gumb
Poveži.
Okno Povezovanje z zapisi iz <akronim normativne baze podatkov> se
zapre. V bibliografski zapis se v podpolje 3 vpiše identifikacijska številka
normativnega zapisa, hkrati pa se samodejno dodajo še vsa podpolja iz
normativne točke dostopa (v primeru osebnih imen avtorjev tudi šifra
raziskovalca). V bibliografski zapis se iz normativnega zapisa dodajo tudi
vsa morebitna polja z variantnimi in sorodnimi točkami dostopa.
5. V polje za značnico ročno vnesemo podpolja, ki jih normativna kontrola ne
zajame (npr. koda za vrsto avtorstva pri osebnih imenih avtorjev).

7.3.4.2

Povezovanje značnic

Bibliografski zapisi, ki so bili kreirani pred vzpostavitvijo normativne kontrole,
lahko vsebujejo značnice, ki niso povezane z normativno bazo. Spoznamo jih
po manjkajoči identifikacijski številki normativnega zapisa v podpolju 3.
Pri urejanju takih zapisov je treba nepovezane značnice po možnosti povezati z
ustreznimi normativnimi zapisi. Če jih pri urejanju ne povežemo in je katera od
njih že v normativni bazi podatkov, nas program na to opozori. Če je to
značnica za domačega avtorja, jo moramo obvezno povezati.
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1. Odpremo podpolje 3 v polju z nepovezano značnico.
2. Kliknemo ikono

.

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše
programsko sporočilo.
Odpre se okno Povezovanje z zapisi iz <akronim normativne baze
podatkov>. Če točka dostopa obstaja, se izpiše v seznamu točk dostopa iz
normativne baze podatkov.
3. Nato sledimo korakom od 3 do 5 pri postopku v pogl. 7.3.4.1.
Možnosti ...

Več bibliografskih zapisov z nepovezanimi značnicami lahko s posebno
metodo hkrati povežemo v oknu Normativni zapis (<akronim normativne
baze podatkov>) (gl. pogl. 9.4.3).

7.3.4.3

Prevezovanje značnic

Prevezovanje uporabljamo pri popravljanju napačno povezanih značnic v
bibliografskih zapisih. To so značnice, ki imajo v podpolju 3 vpisano
identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa.
Polje z napačno povezano značnico moramo povezati z ustreznim normativnim
zapisom.
Postopek

1. Odpremo podpolje 3 v polju z napačno povezano značnico.
Opozorilo:
Če se značnica v bibliografskem zapisu razlikuje od normativne točke
dostopa v normativni bazi podatkov, v podpolju 3 pa je identifikacijska
številka pravega normativnega zapisa, vsebine podpolja ni treba
popravljati. Dovolj je, da ponovno shranimo bibliografski zapis, in
program bo značnico samodejno popravil.
To se zgodi, če smo v normativnem zapisu popravili obliko normativne
točke dostopa, nismo pa shranili bibliografskega zapisa niti se medtem ni
izvedlo samodejno usklajevanje bibliografske baze podatkov z normativno.
2. Zbrišemo identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa. Nato
sledimo korakom od 2 do 5 pri postopku v pogl. 7.3.4.1.

Možnosti ...

7.3-10

Več bibliografskih zapisov z napačno povezanimi značnicami lahko s posebno
metodo hkrati povežemo v oknu Normativni zapis (<akronim normativne
baze podatkov>) (gl. pogl. 9.4.3).
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7.3.5

Posebnosti pri vnosu v polja formata
COMARC/B

V nadaljevanju je podrobneje opisan vnos v nekatera polja formata
COMARC/B, pri katerih obstajajo določene posebnosti.

7.3.5.1

Polja za povezovanje pri kontinuiranih virih
(4XX)

Polja v bloku 4XX, ki se uporabljajo za prikaz odnosa med kontinuiranim
virom, ki ga opisujemo, in sorodnimi kontinuiranimi viri, vsebujejo podpolji
a – Stvarni/ključni naslov in x – ISSN, kamor vnašamo (ključni) naslov in/ali
ISSN sorodnega kontinuiranega vira.
Podpolje a je treba vnesti le, kadar zapisa za sorodni kontinuirani vir ni v
COBIB-u ali pa v obstoječem zapisu ni polja 530 – Ključni naslov. Podpolje a
vnesemo tudi, kadar nimamo ISSN-ja.
Pogoj

Dodali smo ustrezno polje iz bloka 4XX.

Postopek

1. Odpremo podpolje x.
2. Vnesemo ISSN sorodnega kontinuiranega vira.
Po potrditvi vnosa se odpre okno z ustreznim opozorilom. Nadaljnji
postopek se razlikuje glede na to,

1. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u, zapis pa vsebuje tudi
2.

3.

4.

5.

polje 530 (v opozorilu se izpiše ključni naslov iz COBIB-a, tj. COBIB:
KT=<ključni naslov>).
ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u in bazi ISSN, zapis v
COBIB-u pa ne vsebuje polja 530 (v opozorilu se izpiše ključni naslov
iz baze ISSN, tj. COBIB: KT=?, ISSN: KT=<ključni naslov>, program
pa nas hkrati opozori, da je treba ključni naslov s posebno metodo
vnesti v podpolje a).
ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u, ne pa tudi v bazi ISSN;
zapis v COBIB-u ne vsebuje polja 530 (v opozorilu se izpiše naslov iz
COBIB-a, tj. COBIB: KT=?, TI=<stvarni naslov>, ISSN: KT=?,
program pa nas hkrati opozori, da je treba stvarni naslov vpisati v
podpolje a).
ali zapis s tem ISSN-jem ne obstaja v COBIB-u, obstaja pa v bazi
ISSN (v opozorilu se izpiše ključni naslov iz baze ISSN, tj. ISSN:
KT=<ključni naslov>>, program pa nas hkrati opozori, da je treba
ključni naslov s posebno metodo vnesti v podpolje a).
ali zapis s tem ISSN-jem ne obstaja niti v COBIB-u niti v bazi ISSN
(v opozorilu se ključni naslov iz baze ISSN ne izpiše, tj. ISSN: KT=?,
program pa nas hkrati opozori, da je treba stvarni naslov vpisati v
podpolje a).

3. Kliknemo gumb V redu.
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ISSN sorodnega kontinuiranega vira se prenese v vnosno polje za oznako
podpolja.
V primeru pogoja pod točko 1 pri koraku 2 je postopek s tem zaključen, v
primeru drugih pogojev pa nadaljujemo z naslednjim korakom.
4. Odpremo podpolje a.
5. Vnesemo naslov.


Če velja pogoj pod točko 2 ali 4 pri koraku 2, iz priročnega menija
izberemo metodo Prenesi naslov iz ISSN.
Ključni naslov iz baze ISSN se programsko vpiše v vnosno polje.



Če velja pogoj pod točko 3 pri koraku 2, vnesemo stvarni naslov
sorodnega kontinuiranega vira, ki ga prepišemo iz polja 200 v zapisu za
sorodni kontinuirani vir v COBIB-u.



Če velja pogoj pod točko 5 pri koraku 2, vnesemo stvarni naslov
sorodnega kontinuiranega vira, ki ga prepišemo s publikacije.

6. Zapremo podpolje.
Ključni oz. stvarni naslov se prenese v vnosno polje za oznako podpolja.

7.3.5.2

ISBN (010)

Če v zapis vnesemo 10-mestni ISBN, vnesti pa moramo tudi 13-mestnega, ga
program na podlagi 10-mestnega sam izračuna.
Pogoj

Zapis mora vsebovati polje 010 z 10-mestnim ISBN v podpolju a.

Postopek

1. Za poljem 010 z 10-mestnim ISBN dodamo še eno polje 010, ki vsebuje
podpolje a.
2. Odpremo podpolje 010a.
3. Iz priročnega menija izberemo metodo Dodaj 13-mestni ISBN.
V vnosno polje se vpiše ustrezno izračunan 13-mestni ISBN.
4. Zapremo podpolje.

7.3.5.3

Številka obveznega izvoda (021)

Številko obveznega izvoda lahko vpišemo s pomočjo števca.
Postopek

1. Odpremo podpolje 021b.
2. Iz priročnega menija izberemo metodo Aktiviraj števec.
V vnosno polje se vpiše naslednja številka obveznega izvoda po vrsti.

7.3-12
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Opozorilo:
Možnost izbire metode Aktiviraj števec imajo le tiste knjižnice, ki
dodeljujejo številke obveznih izvodov (navadno nacionalne knjižnice) in so
poslale zahtevo za aktiviranje števca.
3. Zapremo podpolje.

7.3.5.4

Država izida (102)

Pri katalogizaciji člankov in sestavnih delov lahko prenesemo kodo države iz
zapisa za vir.
Postopek

1. Odpremo podpolje 102a.
2. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi kodo države za vir.
V vnosno polje se vpiše koda države, ki velja za vir.
3. Zapremo podpolje.

7.3.6

Vrednosti, ki jih uporabnik definira
vnaprej

V zapis lahko vnesemo vrednosti, ki smo jih vnaprej definirali sami. Kako jih
definiramo, je opisano v poglavju 10.4.
Pogoj

V datoteki začasno shranjenih zapisov mora biti kreiran zapis tipa "default" s
podatki, ki predstavljajo definirane vrednosti.

Postopek

1. Odpremo poljubno podpolje, v katerega želimo dodati svojo definirano
vrednost.
2. Izberemo metodo Urejanje / Dodaj definirano vrednost.
V vnosno polje se vpiše vsebina iz ustreznega podpolja zapisa tipa
"default".
3. Zapremo podpolje.

Možnosti ...

Svojo definirano vrednost lahko dodamo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> +
<D>.
Opozorilo:
Ob nalaganju zapisa v urejevalnik se v prazen zapis kot privzete vrednosti
samodejno vpišejo le tiste vrednosti, ki so za izbrano masko definirane na
nivoju sistema.
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KATALOGIZACIJA
V poglavju so opisani splošni napotki ter druga pojasnila v zvezi s
katalogizacijo v sistemu COBISS. Opisani so tudi osnovni postopki pri delu z
bibliografskimi zapisi, kot so prevzemanje zapisov, kreiranje novih zapisov (od
začetka ali s prirejanjem podobnih zapisov), urejanje obstoječih zapisov,
razreševanje podvojenih zapisov itd. Delo z bibliografskimi zapisi poteka v
vmesniku za katalogizacijo (gl. pogl. 3).
Katalogizatorji v knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije
COBISS, so odgovorni za to, da so podatki v bibliografskih zapisih točni,
zapisi pa narejeni v skladu s katalogizacijskimi pravili. To še posebej velja za
zapise, ki jih knjižnice prispevajo v COBIB ali pa jih v njem popravljajo oz.
dopolnjujejo. Le s primerno kakovostjo teh zapisov je možno zagotoviti, da jih
bodo učinkovito (s čim manj posegi vanje) pri svojem delu uporabljale tudi
druge knjižnice v sistemu. Isto velja tudi za pripadajoče normativne zapise.
Za zapise v COBIB-u veljajo naslednje zahteve:

1



Zapisi morajo biti oblikovani v skladu z ustreznim nivojem
bibliografskega opisa.



Zapisi ne smejo vsebovati podatkov lokalnega pomena.



Značnice v zapisu je treba preveriti v ustrezni normativni bazi podatkov
ter po potrebi in odvisno od pooblastila, ki ga imamo, opraviti tudi delo
na normativnih zapisih, ki so povezani z bibliografskim zapisom.



V zapisih ne smemo spreminjati ali brisati veljavnih podatkov.
Popravimo ali brišemo le očitne napake. Če smo v dvomu, ali je neki
podatek pravilen ali ne, se obrnemo na pristojno nacionalno ustanovo.1



Zapisa ne smemo spremeniti v zapis za drugo bibliografsko entiteto. Če
na podlagi podatkov v zapisu ni nedvoumno razvidno, ali gre za zapis
za isti bibliografski vir ali ne, se obrnemo na knjižnico, ki je kreirala
zapis, in skupaj preverimo podatke. Če ugotovimo, da zapis ni za isti
vir, kreiramo nov zapis, sicer pa po potrebi ustrezno popravimo oz.
dopolnimo obstoječi zapis.



V zapisu, ki smo ga kreirali s prirejanjem podobnega zapisa, moramo
prirediti podatke v vseh ustreznih poljih. Podatki morajo odražati

V sistemu COBISS.SI sta to Narodna in univerzitetna knjižnica in IZUM.

© IZUM, marec 2013

8-1

COBISS3/Katalogizacija

COBISS
bibliografski vir, ki ga opisujemo.


Zapisa, ki smo ga prevzeli iz tuje bibliografske baze podatkov, ne
smemo spremeniti v zapis za drugo bibliografsko entiteto. Moramo pa
ga ustrezno popraviti (npr. polja, ki morajo biti v jeziku katalogizacije)
in po potrebi dopolniti.



Zapisa za bibliografski vir v več delih ne smemo spremeniti v zapis za
en del in obratno.

Pri katalogizaciji v sistemih COBISS se uporabljajo standardi za katalogizacijo,
ki so predpisani na nacionalni ravni, ter druge nacionalne smernice. Vsem
sistemom COBISS sta skupna naslednja standarda:



COMARC/B format za bibliografske podatke2
COMARC/A format za normativne podatke3

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, je možen vnos podatkov v cirilici,
latinici ali kombinaciji obeh pisav. V vseh drugih sistemih COBISS podatke
vnašamo v latinici. Gl. pogl. 12.
Za vnos podatkov o bibliografskih virih, napisanih v nelatiničnih pisavah, se v
sistemih COBISS uporabljajo različni, prav tako na nacionalni ravni predpisani
sistemi za transliteracijo oz. transkripcijo.
Zapisi za bibliografske vire, ki jih prispevajo knjižnice v COBIB, naj bi
vsebovali čim bolj popolne podatke. Zato je priporočljivo, da pri kreiranju
novega ali pri urejanju obstoječega zapisa vnesemo poleg obveznih podatkov
tudi druge ustrezne podatke o viru. Pregled vseh polj oz. podpolj, ki pridejo v
poštev v zapisih za posamezne vrste bibliografskih virov, je podan v Dodatku A
– Seznam polj/podpolj v priročniku COMARC/B format za bibliografske
podatke.
Kadar pri urejanju obstoječih zapisov naletimo na napake, jih popravimo. Če to
ni možno (npr. nimamo ustreznega pooblastila), se obrnemo na knjižnico, ki je
zapis kreirala, v primeru dvoma glede ustrezne rešitve, pa na pristojno
nacionalno ustanovo. Podobno ravnamo tudi v primeru podvojenih zapisov, ki
jih ne moremo sami razrešiti.
Vse knjižnično gradivo, ki doteka v knjižnico ali pa želi knjižnica omogočiti
dostop do njega, gre skozi postopek bibliografske obdelave. Pomembno je, da
pred obdelavo temeljito preverimo, ali za bibliografski vir v lokalni bazi
podatkov in COBIB-u obstaja ustrezen zapis. Če obstaja, preverimo, ali ga je
treba popraviti oz. dopolniti. Preveriti moramo tudi, če morda v lokalni bazi
podatkov in COBIB-u ne obstaja več zapisov za isti bibliografski vir.
V nadaljevanju je podanih nekaj osnovnih napotkov za učinkovito iskanje.
COMARC/B format: za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike / [pripravil] Institut
informacijskih znanosti. Maribor: IZUM, 1991-. Dostopno z uporabniškim imenom in geslom tudi na
http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc
_B_svn.
3
COMARC/A format za normativne podatke / [pripravil] Institut informacijskih znanosti. - Maribor:
IZUM, 2008-. Dostopno z uporabniškim imenom in geslom tudi na
http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc
_A_svn.
2
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Pri iskanju po imenih obvezno uporabimo znak za krajšanje "*".



Če se na publikaciji pojavlja več variantnih naslovov, je priporočljivo
preveriti vse naslove.



Morebitne zatipkane naslove lahko prikličemo z besednim iskanjem
(/TI) po posameznih besedah iz naslova, zato predvsem pri daljših
naslovih naredimo še poizvedbo po različnih kombinacijah posameznih
besed.

Primer:
Katalogiziramo knjigo Earthquake and volcano deformation avtorja Paula
Segalla. Zapis za knjigo v bazi podatkov obstaja, vendar je v naslovu
tipkarska napaka. Vpisano je Earthquike and volcano deformation.
Pri "Avtor – oseba" vpišemo Segall, Paul*. Značnica za avtorja je Segall,
Paul, 1954, zato bomo ustrezni zapis našli le, če bomo uporabili znak za
krajšanje.
Pri "Naslov" vpišemo Earthquake and volcano deformation. Zapisa ne
najdemo, ker je v bazi naslov s tipkarsko napako. Tudi s krajšanjem, npr.
Earthquake and*, ne dobimo rezultata, saj se napaka pojavi v prvi besedi
naslova. Poskusimo še z ukaznim iskanjem po posameznih besedah iz
naslova. Rezultat dobimo npr. z iskalno zahtevo pri "Ukazno iskanje" AU=
Segall, Paul* AND (volcano and deformation)/TI.
Za izvajanje postopkov pri delu z bibliografskimi zapisi potrebujemo naslednja
pooblastila:


KAT_NEWMON – za kreiranje in urejanje zapisov za monografske
publikacije (001c = "m"), izvedena dela (001c = "d") in zbirne zapise
(001c = "c")



KAT_NEWCON – za kreiranje in urejanje zapisov za kontinuirane vire
(001c = "s" ali 001c = "i")



KAT_NEWSER – za kreiranje in urejanje zapisov za serijske
publikacije (001c = "s")



KAT_NEWART – za kreiranje in urejanje zapisov za članke in druge
sestavne dele (001c = "a")



KAT_NEWOCLC – za prevzemanje zapisov iz Online kataloga
Kongresne knjižnice in baze podatkov WorldCat

V nadaljevanju so opisani tipični postopki, ki se izvajajo pri katalogizaciji.
Podpoglavja:
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Zapis že obstaja v lokalni bazi podatkov
Prevzemanje zapisov
Kreiranje zapisov
Popravljanje in dopolnjevanje zapisov
Razreševanje podvojenih zapisov
Razreševanje lokalnih zapisov
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ZAPIS ŽE OBSTAJA V LOKALNI BAZI PODATKOV
Kadar pri iskanju ugotovimo, da zapis za bibliografski vir že obstaja v lokalni
bazi podatkov, ukrepamo po postopku, opisanem v nadaljevanju.

Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Preverimo, ali je zapis v lokalni bazi podatkov pravilen in popoln.
Če je zapis ustrezen, je postopek bibliografske obdelave zaključen.
Če je treba zapis popraviti ali dopolniti, sledimo korakom v ustreznem
postopku v pogl. 8.4.
Če je to lokalni zapis, sledimo enemu od postopkov v pogl. 8.6.
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PREVZEMANJE ZAPISOV
Kadar pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir ni v lokalni bazi
podatkov, preverimo, ali obstaja v COBIB-u. Če zapisa ni v COBIB-u, lahko
preverimo, ali obstaja v kateri drugi vzajemni bibliografski bazi podatkov v
mreži COBISS.Net ali kateri drugi tuji bazi podatkov (Online katalog
Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Če zapis obstaja, ga (lahko) nato
prevzamemo v COBIB in lokalno bazo podatkov.

8.2.1

Zapis obstaja v COBIB-u

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov
še ni, obstaja pa v COBIB-u, ga moramo od tam prevzeti.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja.
3. Kliknemo gumb COBIB in isto iskanje ponovimo še v COBIB-u.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
Nadaljujemo z naslednjim korakom.
Če zapisa za bibliografski vir ni med rezultati iskanja, preverimo še v
drugih vzajemnih bazah podatkov v mreži COBISS.Net in/ali drugih tujih
bibliografskih bazah podatkov (gl. pogl. 8.2.2, 8.2.3 in 8.2.4).
4. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
5. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Če v zapisu niso potrebni popravki oz. dopolnitve, nadaljujemo s korakom
7, sicer pa z naslednjim korakom.
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Opozorilo:
Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz
COBIB-a.
Če poskušamo iz COBIB-a prevzeti zapis, ki je označen za brisanje, ali
prevzeti zapis, ki v lokalni bazi podatkov že obstaja, nas program opozori,
da to ni možno.
Pri prenosu vsebine izbranega zapisa v urejevalnik se ne prenesejo polja,
ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po
shranjevanju se ta polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u.
6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi,
kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl.
pogl. 7.1.10).
Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v COBIB in lokalno bazo
podatkov. Če zapisa nismo spreminjali, se shrani le v lokalno bazo
podatkov.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.2.2

Zapis obstaja v mreži COBISS.Net

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov
in COBIB-u še ni, obstaja pa v kateri od drugih vzajemnih bibliografskih baz
podatkov v mreži COBISS.Net, ga lahko od tam prevzamemo v COBIB in
lokalno bazo podatkov.
Pogoj

Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.

Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / COBISS.Net.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBISS.Net).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Glede na vir, ki ga
želimo katalogizirati, se lahko odločimo za iskanje po vseh vzajemnih
bazah podatkov v mreži COBISS.Net hkrati, lahko pa iz spustnega seznama

8.2-2
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pri gumbu COBISS.Net izberemo eno od vzajemnih bibliografskih baz
podatkov (npr. COBIB.SR) in s tem iščemo le po enem COBIB-u.
Če zapis za bibliografski vir najdemo in je dovolj popoln, nadaljujemo z
naslednjim korakom.
Če presodimo, da bi bilo popravljanje oz. dopolnjevanje zapisa preveč
zamudno, zapisa ne prevzamemo, temveč ga kreiramo od začetka (gl. pogl.
8.3.1).
Opozorilo:
Kadar iščemo po mreži COBISS.Net, je gumb Določi mejo neaktiven.
Po kliku na gumb Zadnje iskanje se vedno izvede iskanje po vseh COBIBih v mreži COBISS.Net hkrati, četudi smo pred tem iskali po posameznem
COBIB-u (npr. COBIB.SR). Tudi iskanje po shranjenih poizvedbah poteka
vedno po vseh COBIB-ih hkrati.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik, pri čemer se določeni podatki programsko
uskladijo s pravili, ki veljajo v sistemu, v katerega želimo zapis prevzeti.
Nekateri izrazi, ki se v zapisih pogosto pojavljajo (npr. splošna oznaka
gradiva), se prevedejo. Brišejo se nekateri podatki lokalnega pomena (npr.
šifra raziskovalca). Če v poljih za predmetne oznake ni bilo kode za sistem
predmetnih oznak, se doda ustrezna koda glede na to, iz katerega sistema
COBISS prevzemamo zapis, npr. BG – Nespecificiran geslovnik
COBISS.BG. Če sistem uporablja samo latinico, se morebitni cirilični
podatki avtomatsko pretvorijo v latinico. Hkrati se izvede tudi programsko
preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom
napak. Okno zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz
COBIB-a.
Če poskušamo iz mreže COBISS.Net prevzeti zapis, ki je označen za
brisanje, ali prevzeti zapis, ki v vzajemni bazi podatkov že obstaja, nas
program opozori, da to ni možno.
5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
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Opozorilo:
Zapis, ki ga prevzemamo iz druge vzajemne baze podatkov v mreži
COBISS.Net, je treba preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo
pri katalogizaciji v sistemu COBISS, v katerega ga prevzemamo.
V sistemih COBISS, v katerih je vzpostavljena normativna kontrola, je
treba polja pod normativno kontrolo povezati z ustreznimi normativnimi
zapisi ne glede na to, ali je v sistemu, iz katerega prevzemamo zapis,
normativna kontrola vključena ali ne.
6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v COBIB in lokalno bazo
podatkov.
V sistemsko polje zapisa se vpiše datum prevzema zapisa iz mreže
COBISS.Net in ime osebe, ki je zapis prevzela. Pri imenu osebe, ki je zapis
kreirala, se doda oznaka COBIB-a, iz katerega je bil zapis prevzet. Zapis
dobi verzijo 1 in obdrži identifikacijsko številko iz sistema COBISS, iz
katerega je bil prevzet.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.2.3

Zapis obstaja v Online katalogu Kongresne
knjižnice ali bazi podatkov WorldCat

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov
in COBIB-u še ni, obstaja pa v Online katalogu Kongresne knjižnice ali bazi
podatkov WorldCat,1 ga lahko od tam prevzamemo v COBIB in lokalno bazo
podatkov. Iz teh dveh baz podatkov prevzemamo predvsem zapise za
monografske publikacije in neknjižno gradivo, zapise za kontinuirane vire pa
še naprej prevzemamo iz baze podatkov ISSN (gl. pogl. 8.2.4).
Zapisi so v formatu MARC 21, zato se ob prenosu avtomatsko pretvorijo v
format COMARC/B. Hkrati se prevedejo iz angleščine ali drugega tujega
jezika tudi nekateri standardni izrazi.
Za prevzemanje zapisov potrebujemo pooblastilo KAT_NEWOCLC.

Zapise iz baze podatkov WorldCat je možno prevzemati le v sistemih, ki imajo sklenjeno pogodbo s
ponudnikom baze podatkov.
1
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Pogoj

Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.

Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / Online katalog Kongresne knjižnice.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (Online katalog Kongresne
knjižnice).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje (za različne
možnosti iskanja in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.1.1 in dodatek
F.1.2).
Nasvet:
Pri iskanju po katalogu Kongresne knjižnice moramo upoštevati, da so
podatki v zapisih za bibliografske vire v nelatiničnih pisavah navedeni
skladno s pravili za transliteracijo oz. transkripcijo ALA-LC Romanization
Tables. Tako se lahko pravila za posamezne jezike razlikujejo od
istovrstnih pravil, ki veljajo pri katalogizaciji v sistemih COBISS.
Iskanje po "Standardna številka" zajema iskanje po vseh standardnih
številkah, tudi po ISBN, ki je v zapisih vpisan brez vezajev.
Če zapis za bibliografski vir najdemo in je dovolj popoln, nadaljujemo z
naslednjim korakom.
Če presodimo, da bi bilo popravljanje oz. dopolnjevanje zapisa preveč
zamudno, zapisa ne prevzamemo, temveč kreiramo nov zapis, kot je
opisano v pogl. 8.3.1.
3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in
kliknemo gumb Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov (za
posebnosti pri zapisih v odložišču gl. dodatek F.1.3).
Če zapis, ki smo ga dodali v odložišče, vsebuje diakritične znake, ki jih ni v
naboru znakov COBISS, se le-ti obarvajo rumeno. Pri prevzemanju se bodo
prenesli oz. nadomestili z osnovnimi črkami ali drugimi znaki.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz ustrezne
bibliografske baze podatkov.
5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
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Opozorilo:
Izvorni zapis je v formatu MARC 21 in katalogiziran v angleščini v skladu z
anglo-ameriškimi katalogizacijskimi pravili (AACR). Pri prevzemanju je
možno zapis programsko pretvoriti v COMARC/B le do neke mere, zato ga
moramo preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo pri
katalogizaciji v sistemu COBISS.
V sistemih COBISS, v katerih je vzpostavljena normativna kontrola, je
treba polja pod normativno kontrolo povezati z ustreznimi normativnimi
zapisi.
6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

Možnosti ...

Po enakem postopku prevzemamo zapise tudi iz baze podatkov WorldCat, le da
za iskanje izberemo metodo Iskanje / WorldCat (za različne možnosti iskanja
in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.2.1 in dodatek F.2.2, za posebnosti pri
zapisih v odložišču pa dodatek F.2.3).
Nasvet:
Iskanje po "OCLC ID" zajema iskanje po identifikacijskih številkah OCLC.
Številka OCLC je v zapisih iz WorldCat vpisana v polje 001, pred njo pa so
vpisane še črke "ocm", ki jih pri iskanju opustimo. Prav tako opustimo tudi
morebitne vodilne ničle (npr. ocm00697326 iščemo kot 697326).
Če moramo prenesti več podobnih zapisov, ki jih lahko poiščemo z eno iskalno
zahtevo, jih v seznamu zadetkov izberemo vse hkrati. Tako nam ni treba
ponavljati iskanja, ampak le še prevzamemo zapise, ki so se dodali v odložišče
zapisov.

8.2.4

Zapis obstaja v bazi podatkov ISSN

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za kontinuirani vir v lokalni bazi podatkov
in COBIB-u še ni, obstaja pa v bazi podatkov ISSN, ga lahko od tam
prevzamemo hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov.
Zapisi so v formatu ISSN MARC, zato se ob prenosu avtomatsko pretvorijo v
format COMARC/B.

8.2-6
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Pogoj

Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.

Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / ISSN.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (ISSN).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje (za različne
možnosti iskanja in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.3.1 in dodatek
F.3.2).
Nasvet:
Iskanje vedno začnemo s številko ISSN.
Če zapis za kontinuirani vir najdemo, nadaljujemo z naslednjim korakom,
sicer pa preverimo, ali zapis obstaja v Online katalogu Kongresne
knjižnice.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov (za
posebnosti pri zapisih v odložišču gl. dodatek F.3.3).
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz ustrezne
bibliografske baze podatkov.
5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
Opozorilo:
Izvorni zapis je v formatu ISSN MARC in katalogiziran v skladu s pravili, ki
veljajo v mreži ISSN. Pri prevzemanju se podatki iz zapisa ISSN
programsko pretvorijo v ustrezna polja v formatu COMARC/B. Zapis
moramo obvezno preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo pri
katalogizaciji v sistemu COBISS.
6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.
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Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.2-8
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KREIRANJE ZAPISOV
Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v
COBIB-u, prav tako pa ga ni možno prevzeti iz nobene tuje bibliografske baze
podatkov, kreiramo nov zapis od začetka. Lahko pa tudi priredimo podoben
zapis iz lokalne baze podatkov ali COBIB-a ali pa uporabimo predlogo za nov
zapis, ki smo jo predhodno sami kreirali.
Opozorilo:
Za kakovost baze podatkov COBIB je pomembno, da preverimo, ali zapis v tej
bazi že obstaja. Če pri preverjanju nismo dovolj natančni in zapisa v COBIB-u
ne odkrijemo, obstaja velika verjetnost, da bomo kreirali podvojen zapis.

8.3.1

Zapis kreiramo od začetka

Če zapisa za bibliografski vir ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u,
prav tako pa ga ni možno prevzeti iz nobene tuje bibliografske baze podatkov,
kreiramo nov zapis od začetka. Ta način izberemo, kadar v lokalni bazi
podatkov ali COBIB-u ne obstaja podoben zapis, ki bi ga bilo možno prirediti v
nov zapis, ali kadar nočemo uporabiti lastne predloge za nov zapis.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja.
3. Kliknemo gumb COBIB in isto iskanje ponovimo še v COBIB-u.
Zapisa za bibliografski vir ni med rezultati iskanja.
Nasvet:
Če je vir, ki ga želimo katalogizirati, izšel v kateri od držav, vključenih v
mrežo COBISS.Net, obstaja verjetnost, da zanj že obstaja bibliografski
zapis v kateri od drugih vzajemnih baz podatkov v mreži. Priporočljivo je,
da preverimo, ali obstaja ustrezen zapis v COBISS.Net, ki bi ga lahko
prevzeli (gl. pogl. 8.2.2).
4. Zapremo iskalnik, tako da kliknemo gumb Zapri.
5. V oknu Bibliografski zapis izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis.
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Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa,
sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi
vrednostmi iz izbrane maske, z izjemo nekaterih podpolj, kjer so vrednosti
že vpisane. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim korakom, v drugem
pa nadaljujemo s korakom 7.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis.
6. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11).
7. V zapis vnesemo vse potrebne podatke. Možnosti za delo v urejevalniku so
opisane v pogl. 7.
8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.3.2

Zapis kreiramo s prirejanjem podobnega
zapisa

Če v COBIB-u ali lokalni bazi podatkov obstaja zapis, podoben tistemu, ki ga
želimo kreirati (razlikuje se npr. le leto izida, založnik), ga lahko uporabimo
kot predlogo.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov in/ali COBIB-u. Iskanje lahko izvedemo tudi v drugih vzajemnih
bibliografskih bazah podatkov v mreži COBISS.Net. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4, za COBISS.Net pa v pogl. 8.2.2.
Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja, obstaja
pa podoben zapis, ki bi ga lahko uporabili kot predlogo.

8.3-2
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Nasvet:
Če zapis, ki bi ga želeli uporabiti kot predlogo, obstaja v COBIB-u in
lokalni bazi podatkov, primerjamo obe verziji in izberemo tisti zapis, ki je
popolnejši. Zelo pomanjkljivih zapisov ne uporabimo za predlogo, ampak
raje kreiramo zapis od začetka.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Priredi v nov
zapis.
Izvede se programsko preverjanje zapisa. Če je program v zapisu ugotovil
napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na
gumb V redu.
Vsebina izbranega zapisa se kot predloga za nov zapis naloži v urejevalnik.
Zapis dobi začasno identifikacijsko številko zapisa COBISS.XX-ID= –1.
Če nimamo definirane privzete maske vnosa, moramo v oknu Maske
vnosa, ki se odpre pred programskim preverjanjem zapisa, izbrati ustrezno
masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11).
Opozorilo:
Metoda Zapis / Priredi v nov zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni
bibliografski zapis.
Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik ne prenesejo
podpolja 001e, 011ec, 020abz, 021abz, 022abz, kot tudi ne polji 992 in 993.
V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s
siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.).
5. Po potrebi spremenimo masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11).
6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.
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Nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da uporabimo predlogo za nov zapis, ki
smo jo predhodno sami kreirali (gl. pogl. 8.3.3).

8.3.3

Kreiramo predlogo za nov zapis

Kadar imamo večje število bibliografskih virov, pri katerih je večina podatkov
enakih, si lahko delo olajšamo tako, da kreiramo predlogo za nove zapise.
Predlogo, ki naj bi vsebovala le podatke, skupne vsem zapisom, lahko
uporabimo vsakič, ko želimo kreirati podoben zapis.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis.
Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa,
sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi
vrednostmi iz izbrane maske, z izjemo nekaterih podpolj, kjer so vrednosti
že vpisane. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim korakom, v drugem
pa nadaljujemo s korakom 3.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis.
2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11).
3. V zapis vnesemo samo podatke, ki so skupni več bibliografskim virom.
Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7.
Nasvet:
Ko smo zaključili z vnosom podatkov, lahko izberemo metodo
Zapis / Preveri zapis, s katero preverimo, ali so v zapisu programsko
ugotovljive napake. Najdene napake popravimo.
4. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (gl. pogl. 7.1.9).
Odpre se okno Poimenovanje.
5. Pri "Ime predloge" vpišemo poljubno ime.
6. Kliknemo gumb V redu.
Program nas obvesti, da se je zapis shranil kot predloga.
Predloga se shrani v datoteko začasno shranjenih zapisov (gl. pogl. 10), pri
tem se urejevalnik in zavihek Delovni zapis v odložišču zapisov izpraznita.

Možnosti ...

8.3-4

Predlogo za nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da v lokalni bazi podatkov ali
COBIB-u poiščemo podoben zapis, ga dodamo v zavihek na odložišču in
izberemo metodo Zapis / Uredi zapis (sledimo korakom od 1 do 4 pri
© IZUM, marec 2013

COBISS

COBISS3/Katalogizacija
postopku v pogl. 8.4.1 ali 8.4.2) ali pa metodo Zapis / Priredi v nov zapis
(sledimo korakom od 1 do 4 pri postopku v pogl. 8.3.2). Nato zapis priredimo v
obliko, ki jo želimo uporabiti kot predlogo za nove zapise; v zapisu ohranimo
le podatke, ki so skupni več bibliografskim virom, druge pa zbrišemo. Zapis
shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (sledimo korakom od 3 do 6
pri zgornjem postopku).
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POPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZAPISOV
Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali spreminjamo.
Potek postopka je odvisen od tega, ali zapis obstaja v lokalni bazi podatkov in
COBIB-u ali pa samo v COBIB-u.
V sistemih COBISS, kjer se je pred uvedbo segmenta COBISS3/Katalogizacija
uporabljal segment COBISS2/Katalogizacija, je postopek odvisen tudi od tega,
ali je zapis, ki ga želimo urediti, nastal s programsko opremo COBISS2 ali
COBISS3.
V sistemih COBISS, kjer se COBISS2/Katalogizacija ni uporabljala, prideta v
poštev le postopka, opisana v pogl. 8.4.1 in pogl. 8.4.3.

8.4.1

Zapis iz COBISS3/Katalogizacija

V lokalni bazi obstaja zapis, ki je bil kreiran v segmentu
COBISS3/Katalogizacija. Lahko pa obstaja tudi zapis, ki je bil kreiran v
segmentu COBISS2/Katalogizacija in je bil kasneje redigiran v segmentu
COBISS3/Katalogizacija.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski
zapis.
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Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas
program na to opozori.
Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik vedno naloži verzija
zapisa iz COBIB-a, vendar brez polj s predmetnimi oznakami in brez polj
za klasifikacijo. Ta polja se prenesejo iz zapisa v lokalni bazi podatkov, če
obstajajo.
V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s
siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po shranjevanju se ta polja
ponovno dodajo v zapis v COBIB-u.
5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
Če so se v urejevalnik prenesla polja s predmetnimi oznakami iz lokalne
baze podatkov, jih po potrebi popravimo oz. dopolnimo, tako da jih
primerjamo s predmetnimi oznakami v zapisu v COBIB-u.
6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi,
kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl.
pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.4.2

Zapis iz COBISS2/Katalogizacija

Kadar želimo urediti zapis, ki je bil kreiran v segmentu
COBISS2/Katalogizacija in še ni bil redigiran v segmentu
COBISS3/Katalogizacija, nas program vpraša, iz katere baze podatkov naj se
zapis naloži v urejevalnik. Če se katalogizator odloči za urejanje zapisa iz
lokalne baze podatkov in se verzija zapisa v lokalni bazi podatkov razlikuje od
verzije zapisa v COBIB-u, se zapis po urejanju shrani le v lokalno bazo
podatkov. Sicer se shrani tudi v COBIB.
Nasvet:
Zapise je priporočljivo urejati v COBIB-u, ker se v tem primeru tudi shranijo v
COBIB in se kasneje urejajo po običajnem postopku.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.

8.4-2
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Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski
zapis.
Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas
program na to opozori.
Odpre se okno Nalaganje zapisa s sporočilom o možnosti izbire zapisa za
urejanje.

Slika 8.4-1: Izbiranje baze podatkov, iz katere se bo zapis naložil
5. Preden se odločimo, kateri zapis bomo urejali, lahko s klikom na gumb
Primerjaj preverimo, v čem se zapisa v COBIB-u in lokalni bazi podatkov
razlikujeta.
Odpre se okno Primerjava zapisov, v katerem se izpišeta zapisa iz
COBIB-a in lokalne baze podatkov. Razlike med njima so označene
rumeno. Gl. pogl. 6.5.
6. Kliknemo gumb COBIB, <akronim lokalne baze podatkov> ali Prekliči.
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Če smo kliknili gumb COBIB, se v urejevalnik naloži zapis iz
COBIB-a. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če
zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo
s klikom na gumb V redu.
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Opozorilo:
Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik naloži verzija
zapisa iz COBIB-a, vendar brez polj s predmetnimi oznakami in brez
polj za klasifikacijo. Ta polja se prenesejo iz zapisa v lokalni bazi
podatkov, če obstajajo.
V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s
siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po shranjevanju se ta
polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u.


Če smo kliknili gumb <akronim lokalne baze podatkov>, se v
urejevalnik prenese zapis iz lokalne baze podatkov. Hkrati se izvede
tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre
okno s seznamom napak. Če je v lokalni bazi podatkov verzija nižja od
verzije v COBIB-u, nas program na to opozori. Tak zapis se bo kasneje
shranil le v lokalno bazo podatkov. Okno zapremo s klikom na gumb V
redu.



Če želimo postopek prekiniti, kliknemo gumb Prekliči. Zapis se v tem
primeru ne bo naložil v urejevalnik.

7. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi,
kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl.
pogl. 7.1.10).
Za shranjevanje veljajo naslednja pravila:


Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov, če smo v
urejevalnik naložili zapis iz COBIB-a ali če smo v urejevalnik naložili
zapis iz lokalne baze podatkov in sta verziji zapisa v obeh bazah enaki.



Zapis se shrani samo v lokalno bazo podatkov, če smo v urejevalnik
naložili zapis iz lokalne baze podatkov in sta verziji zapisa v COBIB-u
in lokalni bazi podatkov različni.

Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.4-4
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8.4.3

Urejanje neposredno v COBIB-u

Zapisa za bibliografski vir nimamo v lokalni bazi podatkov, želimo pa
neposredno popraviti oz. dopolniti ustrezni zapis v COBIB-u. Na ta način
urejamo npr. zapise za bibliografije raziskovalcev.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v COBIB-u.
Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski
zapis.
Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas
program na to opozori.
Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik ne prenesejo polja,
ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Ta
polja se kasneje, ko zapis shranimo, v COBIB ponovno vpišejo.
Odpre se okno Nalaganje zapisa s sporočilom, da bo urejanje potekalo
neposredno v COBIB-u.

Slika 8.4-2: Sporočilo pred urejanjem zapisa v COBIB-u
5. Kliknemo gumb V redu.
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Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Če želimo postopek prekiniti, kliknemo gumb Prekliči. Zapis se v tem
primeru ne bo naložil v urejevalnik.
6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Če urejamo zapis za
bibliografijo raziskovalca, vnesemo podatke, kot so tipologija
dokumentov/del, šifra raziskovalca, šifra ustanove/organizacije. Možnosti
za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7.
7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani le v COBIB.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

8.4-6
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RAZREŠEVANJE PODVOJENIH ZAPISOV
Postopek izvedemo, če ugotovimo, da v COBIB-u za isti bibliografski vir
obstajata dva zapisa ali več zapisov.
Odločitev, katerega od podvojenih zapisov bomo obdržali, katerega pa brisali,
je odvisna od datuma, ko je bil zapis vpisan v COBIB:


datum kreiranja zapisa (v sistemskem polju) pri zapisih, ki so nastali v
sistemu vzajemne katalogizacije



datum prenosa zapisa v COBIB (v sistemskem polju) pri zapisih, ki so
bili preneseni v lokalno bazo podatkov iz drugih sistemov (s
konverzijo); datum prenosa zapisa v COBIB v sistemskem polju
označuje fraza "SaveToHost"

Obdržimo tisti zapis, ki je bil najprej vpisan v COBIB, preostale pa zbrišemo.
Nadaljnji postopek je odvisen od tega, ali so podvojeni zapisi, ki jih je treba
zbrisati, tudi v naši lokalni bazi ali ne.

8.5.1

Podvojenega zapisa ni v naši lokalni bazi
podatkov

Če podvojenih zapisov ni v naši lokalni bazi podatkov, jih označimo za
brisanje v COBIB-u.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v COBIB-u.
Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Iskanje po potrebi večkrat ponovimo.
Med rezultati iskanja so podvojeni zapisi.
3. Označimo podvojene zapise na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo
gumb Izberi.
Zapisi, ki smo jih izbrali, se dodajo kot zavihki v odložišče zapisov.
4. V podvojenih zapisih preverimo datum kreiranja zapisa in datum prenosa
zapisa v COBIB.
Če datuma prenosa zapisa v COBIB ni, pomeni, da je bil zapis kreiran v
sistemu vzajemne katalogizacije in hkrati vpisan v COBIB in v lokalno
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bazo podatkov. V tem primeru upoštevamo datum kreiranja, sicer pa
upoštevamo datum prenosa zapisa v COBIB. Obdržati je treba zapis s
starejšim datumom.
5. Označimo zavihek, v katerem je eden od zapisov z novejšim datumom
kreiranja, ki ga želimo označiti za brisanje, in izberemo metodo Zapis /
Uredi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski
zapis.
6. V podpolje 001a – Status zapisa vnesemo kodo "d" – izbrisan zapis.
7. V podpolje 001x – Številka originalnega zapisa vnesemo identifikacijsko
številko zapisa, ki ga bomo obdržali.
8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.
9. Za brisanje označimo tudi vse preostale podvojene zapise, tako da
ponovimo korake od 5 do 8.
Opozorilo:
Zapise, ki so v COBIB-u označeni za brisanje, morajo knjižnice ročno
pobrisati v svojih lokalnih bazah podatkov. V ta namen se občasno
pripravijo posebni seznami za posamezne knjižnice.

8.5.2

Podvojeni zapis je tudi v naši lokalni bazi
podatkov

Če so podvojeni zapisi tudi v naši lokalni bazi podatkov, je postopek
zahtevnejši. Ničesar pa nam ni treba storiti, kadar v naši lokalni bazi podatkov
razen zapisa z najstarejšim datumom kreiranja ni drugih podvojenih zapisov.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Sledimo korakom od 1 do 4 v pogl. 8.5.1.

8.5-2
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2. Če med podvojenimi zapisi v lokalni bazi podatkov obstaja tudi zapis z
najstarejšim datumom kreiranja, nadaljujemo s korakom 3.
Če med podvojenimi zapisi v lokalni bazi podatkov še ni zapisa z
najstarejšim datumom kreiranja, označimo zavihek, v katerem je zapis z
najstarejšim datumom kreiranja, in izberemo metodo Zapis / Prevzemi
zapis. Sledimo korakom od 5 do 7 v pogl. 8.2.1. Nato nadaljujemo z
naslednjim korakom.
3. Iz zapisa, ki ga nameravamo brisati, v segmentu COBISS3/Zaloga
prenesemo podatke o zalogi (če obstajajo) v zapis, ki ga bomo obdržali.
4. V odložišču zapisov označimo zavihek z zapisom, iz katerega smo v
predhodnem koraku prenesli podatke o zalogi, in izberemo metodo Zapis /
Uredi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski
zapis.
5. Izberemo metodo Zapis / Zbriši zapis.
Zapis se izbriše iz lokalne baze podatkov, iz COBIB-a pa le, če ga v svoji
lokalni bazi podatkov nima nobena druga knjižnica. Program nas obvesti,
kje je bil zapis izbrisan.
6. Če se je zapis izbrisal le iz lokalne baze podatkov, ga je treba v COBIB-u
označiti za brisanje. Sledimo korakom od 5 do 9 v pogl. 8.5.1.
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RAZREŠEVANJE LOKALNIH ZAPISOV
Lokalni zapisi nastanejo s konverzijo zapisov iz sistema, ki ga je knjižnica
uporabljala pred vključitvijo v sistem COBISS in so vpisani samo v lokalno
bazo podatkov.
Pred urejanjem lokalnega zapisa moramo obvezno preveriti v COBIB-u, ali
zapis za isti bibliografski vir že obstaja. Če obstaja, potem zapis iz lokalne baze
zbrišemo in prevzamemo zapis iz COBIB-a. Če zapisa v COBIB-u še ni,
lokalni zapis dopolnimo, uredimo in nato obvezno shranimo tudi v COBIB.
Nasvet:
Vse lokalne zapise v bibliografski bazi podatkov poiščemo tako, da v iskalniku
razreda Bibliografski zapis vpišemo pri "Ukazno iskanje" CR=<kreator,
dodeljen ob konverziji> (navadno CR=*OLD), pri "Skeniranje" pa 000e=only.

8.6.1

Lokalni zapis je podvojeni zapis

Postopek uporabimo, če za bibliografski vir, ki je opisan v lokalnem zapisu, v
COBIB-u že obstaja drug zapis.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Na enak način poiščemo še ustrezni zapis iz COBIB-a in ga dodamo v
odložišče zapisov.
5. Označimo zavihek, v katerem je zapis iz COBIB-a, in izberemo metodo
Zapis / Prevzemi zapis. Sledimo korakom od 5 do 7 v pogl. 8.2.1. Nato
nadaljujemo z naslednjim korakom.
6. Iz zapisa, ki ga nameravamo brisati v lokalni bazi podatkov, v segmentu
COBISS3/Zaloga prenesemo podatke o zalogi (če obstajajo) v zapis, ki ga
bomo obdržali.
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7. V odložišču zapisov označimo zavihek z lokalnim zapisom in izberemo
metodo Zapis / Dodaj lokalni zapis v COBIB.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
8. Izberemo metodo Zapis / Zbriši zapis.
Zapis se izbriše iz lokalne baze podatkov. Program nas obvesti, da je bil
zapis izbrisan.

8.6.2

Lokalni zapis ni podvojeni zapis

Postopek uporabimo, če za bibliografski vir, ki je opisan v lokalnem zapisu, v
COBIB-u zapis še ne obstaja.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi
podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Z iskalnikom preverimo, ali v COBIB-u zapis za isti bibliografski vir že
obstaja.
Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja.
5. Zapremo iskalnik in v odložišču zapisov označimo zavihek z lokalnim
zapisom, nato izberemo metodo Zapis / Dodaj lokalni zapis v COBIB.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Lokalnih zapisov ni možno urejati z metodo Zapis / Uredi zapis.
6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.

8.6-2
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Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko
bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).
Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.
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NORMATIVNA KONTROLA
V tem poglavju je opisan splošen princip katalogizacije z normativno kontrolo,
nato pa so predstavljene komponente programskega segmenta
COBISS3/Katalogizacija (vmesnik za katalogizacijo, iskalnik in
pregledovalnik) in postopki pri delu z normativnimi zapisi. Komponente
vmesnika, ki se odprejo v razredu Normativni zapis (<akronim normativne
baze podatkov>), delujejo po istih principih, kot komponente v razredu
Bibliografski zapis, zato so opisane predvsem razlike.
Z uvedbo normativne kontrole v sistem vzajemne katalogizacije se spremeni
vnos podatkov v polja, za katera je normativna kontrola vključena (gl. pogl.
7.3.4).
V ta polja lahko vnašamo enotne značnice samo preko normativne baze
podatkov. Podobno velja tudi za dodajanje variantnih in sorodnih značnic. Tudi
spreminjanje značnic je možno samo preko normativne baze podatkov.
Za povezavo med značnicami v bibliografskih zapisih in normativnimi zapisi
služi podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, kamor vpišemo
identifikacijsko številko normativnega zapisa. Na osnovi tega podpolja se v
bibliografski zapis samodejno vpiše normativna točka dostopa, obenem pa se
vanj dodajo tudi morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz normativnega
zapisa. Podpolje 3 omogoča tudi kasnejše samodejno usklajevanje
bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. pogl. 9.11).
V sistemih COBISS, kjer doslej ni bilo normativne kontrole, lahko po njeni
vzpostavitvi v starih bibliografskih zapisih ostane veliko število značnic
nepovezanih. Nepovezane značnice naj bi po možnosti naknadno ročno
povezali z zapisi v ustrezni normativni bazi podatkov.
Zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti in kakovosti sistema COBISS je
pomembno, da so zapisi v obstoječih normativnih bazah podatkov čim bolj
popolni. Verificiranih naj bi bilo čim več zapisov. Med zapisi za osebe in
korporacije imajo glede tega prednost zapisi za domače ter pogosteje zastopane
tuje avtorje.
Katalogizacija z normativno kontrolo je zaenkrat možna le v sistemih COBISS,
ki imajo v sistem vzajemne katalogizacije vključeno katero od normativnih baz
podatkov (gl. tudi pogl. 2.1.2).
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Podpoglavja:












9-2

Vmesnik za katalogizacijo
Iskalnik
Pregledovalnik
Odložišče zapisov
Urejevalnik zapisa
Priprave na delo z normativno kontrolo
Kreiranje zapisov
Popravljanje in dopolnjevanje zapisov
Razreševanje podvojenih zapisov
Razdruževanje zapisov
Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi
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VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO
Postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v urejevalniku in odložišču
vmesnika za katalogizacijo, tj. v oknu Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>).

Postopek

Izhajamo iz brskalnika.
1. Označimo razred Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>) in nato izberemo metodo Razred / Vmesnik za
katalogizacijo.
Odpre se okno Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
Nasvet:
Okno Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>)
najhitreje odpremo, če kliknemo ikono
izbrali razred.

v orodni vrstici, potem ko smo

Meniji v menijski vrstici imajo enak pomen kot v oknu Bibliografski zapis.
Posamezne metode v menijih so prilagojene za normativne baze podatkov.
Dodane so nekatere nove metode, ki so na sliki 9.1-1 označene s krepkimi
črkami, nekatere druge, ki pri normativnih zapisih ne pridejo v poštev, pa so
izključene.
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9.1-1

9.1-2

Zapis

Uredi zapis
Kreiraj zapis
Preveri zapis
Začasno shrani zapis
Shrani kot predlogo
Shrani zapis
────────────────────
Spremeni masko vnosa
Zapusti zapis brez
shranjevanja

Iskanje

<akronim lokalne baze
podatkov>/COBIB
CONOR
CORES
────────────────────
Začasno shranjeni zapisi
Prikaži izhodiščni zapis
────────────────────
Izhod

Pogled
Razširjen prikaz
Strnjen prikaz
Osveži urejevalnik
────────────────
ZNAČKA
PREKAT
ISSN Manual
Pomoč COMARC

Urejanje
Uredi
Potrdi vnos
Prekliči
─────────────────────
Dodaj polje
Dodaj podpolje
Zbriši polje
Zbriši podpolje
─────────────────────
Kopiraj besedilo
Kopiraj polje
Kopiraj podpolje
Kopiraj vsebino podpolja
Izreži besedilo
Prilepi besedilo
Prilepi polje
Prilepi podpolje
Posebno lepljenje
─────────────────────
Pomakni navzgor
Pomakni navzdol
─────────────────────
Vstavi znak COBISS
Vstavi znak za razvrščanje
Vstavi oznako LaTeX
Dodaj definirano vrednost
─────────────────────
Pretvori v male črke
Pretvori v velike črke
Pretvori v
srbsko/makedonsko
cirilico
Pretvori v latinico
Prenesi podatke
(COBISS.SI-ID)
Prenesi podatke iz zapisa
v urejanju
─────────────────────
Ponovi
Razveljavi
Razveljavi vse
Zamenjaj vsebino podoken
──────────────────────────────
□ Izpiši pomen kod
□ Izpiši imena polj in podpolj
□ Izpiši pomen indikatorjev
□ Razširi le izbrano polje
□ Odpri zapis v razširjeni obliki
□ Urejaj v ločenem vnosnem polju
□ Prikaži izbrano polje/podpolje
□ Pokaži spremembe
──────────────────────────────
□ Pokaži zalogo
──────────────────────────────
Določi lastnosti polja
Določi lastnosti podpolja

Nastavitve

Normativni zapis (CONOR)

Preveri zapis
Primerjaj zapis
Prevzemi odgovornost za zapis
Prekliči odgovornost za zapis
Poveži z značnicami v
bibliografskih zapisih
Pripravi zapise za izpis
Prikaži v standardnem formatu
Prikaži v formatu COMARC
───────────────────────────
Osveži zapis
Natisni zapis
───────────────────────────
Odstrani zavihek
Odstrani vse zavihke
Odstrani druge zavihke

Odložišče

COBISS3/Katalogizacija
COBISS

Slika 9.1-1: Normativni zapis (CONOR) – seznam metod
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ISKALNIK
Za iskanje po različnih normativnih bazah podatkov se odprejo različna okna
Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>). Pri
tem je vsakič različen le nabor iskalnih polj, medtem ko so druge
funkcionalnosti enake kot v iskalniku po bibliografskih bazah podatkov.

Slika 9.2-1: Primer iskalnika po bazi podatkov CONOR
Iskalnik lahko odpremo v brskalniku ali vmesniku za katalogizacijo, tj. v oknu
Bibliografski zapis ali oknu Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
Postopek

Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo.
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
Nadaljujemo po postopku, ki je opisan v pogl. 4.
V zgornjem delu okna se izpišejo iskalna polja, po katerih lahko iščemo
normativne zapise. Mednje sta tako kot v iskalniku po bibliografskih bazah
podatkov vključeni tudi iskalni polji "Ukazno iskanje" in "Skeniranje". Iskalnik
zaenkrat ne vključuje iskalnega polja "Omejevanje".
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Tehnika iskanja je sicer enaka tehniki iskanja v bibliografskih bazah podatkov.
To velja za krajšanje iskalne zahteve, iskanje po več iskalnih poljih ter za
sintakso pri ukaznem iskanju in skeniranju (gl. pogl. 4.1).
Druge posebnosti iskanja v iskalniku so:
Iskalni indeksi
Seznam vseh iskalnih indeksov, ki se uporabljajo pri ukaznem iskanju v
normativnih bazah podatkov, je podan v dodatku A.2.
Iskanje po diakritičnih znakih
Polja za točke dostopa so v dodatnem indeksu indeksirana z vsemi
diakritičnimi znaki, v osnovnem indeksu pa tudi brez njih, podobno kot druga
polja. Zato moramo vedno, kadar iščemo v dodatnem indeksu, natančno vnesti
tudi vse diakritične znake.
Primer:
Iščemo po imenu skladatelja Georga Friedricha Händla.
Če v "Osebno ime" vpišemo Händel, Georg Friedrich*, dobimo en normativni
zapis. Ista iskalna zahteva brez vpisanega diakritičnega znaka ne da nobenega
rezultata. Zapis za Händla brez vpisanega diakritičnega znaka v iskalni zahtevi
lahko najdemo samo z ukaznim iskanjem, če iščemo po osnovnem indeksu, tj.
vpišemo (Handel and Georg and Friedrich)/PN.

9.2-2
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PREGLEDOVALNIK
Pregledovanje zapisov iz seznama rezultatov iskanja, ki je možno v oknu
Pregledovanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>), 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
9.3-1

COBISS3/Katalogizacija

COBISS


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)
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ODLOŽIŠČE ZAPISOV
Odložišče zapisov v oknu Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>) deluje podobno kot odložišče zapisov v oknu Bibliografski zapis.
Dodane so nekatere metode, tipične za normativne zapise, in sicer: Prevzemi
odgovornost za zapis, Prekliči odgovornost za zapis in Poveži z značnicami
v bibliografskih zapisih. Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z
normativnimi zapisi, so izpuščene.
V odložišče lahko dodamo tudi bibliografske zapise. V tem primeru lahko
uporabimo iste metode kot v meniju Odložišče v oknu Bibliografski zapis (gl.
pogl. 6).

9.4.1

Prevzem odgovornosti za zapis

Posamezna knjižnica lahko prevzame odgovornost za določen normativni
zapis.
Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Izberemo metodo Odložišče / Prevzemi odgovornost za zapis.
Dobimo sporočilo o tem, da smo prevzeli odgovornost za zapis.
Od tega trenutka dalje lahko zapis popravljajo le katalogizatorji te knjižnice
in katalogizatorji s posebnim pooblastilom (KAT_CONOR). Vsi drugi
katalogizatorji lahko v zapis dodajajo le podatke o variantnih točkah
dostopa.
Opozorilo:
Če je odgovornost za zapis že prevzela katera druga knjižnica, je naša
knjižnica ne more prevzeti.
5. Kliknemo gumb V redu.
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Možnosti…
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Odgovornost za normativni zapis lahko prevzamemo tudi v oknu Bibliografski
zapis.

9.4.2

Preklic odgovornosti za zapis

Knjižnica, ki je v normativni bazi podatkov prevzela odgovornost za določen
normativni zapis, lahko odgovornost zanj tudi prekliče.
Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
Zapis, za katerega je knjižnica prevzela odgovornost, je med rezultati
iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Izberemo metodo Odložišče / Prekliči odgovornost za zapis.
Dobimo sporočilo o tem, da je odgovornost za zapis preklicana.
S tem je ponovno omogočeno dopolnjevanje zapisa vsem knjižnicam.
Opozorilo:
Če je za zapis že odgovorna katera druga knjižnica, odgovornosti ne
moremo preklicati.
5. Kliknemo gumb V redu.

Možnosti…

Odgovornost za normativni zapis lahko prekličemo tudi v oknu Bibliografski
zapis.

9.4.3

Povezovanje značnic v več bibliografskih
zapisih hkrati

Postopek povezovanja oz. prevezovanja značnic v več bibliografskih zapisih
hkrati lahko uporabimo:


9.4-2

kadar značnice v bibliografskih zapisih še niso povezane z
normativnimi zapisi (tj. v polju za značnico manjka podpolje 3, gl.
pogl. 7.3.4.1);
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kadar so značnice v bibliografskih zapisih povezane z napačnim
normativnim zapisom;



kadar so z istim normativnim zapisom, ki smo mu pred tem določili
status razdružen (gl. pogl. 9.10), povezani bibliografski zapisi, v katerih
se za različne entitete uporablja ista oblika značnice (npr. soimenjaki)

Značnice v bibliografskih zapisih lahko z ustreznim normativnim zapisom
povežemo tudi posamično v oknu Bibliografski zapis (gl. pogl. 7.3.4.2).
Posamično je možno značnice tudi prevezati (gl. pogl. 7.3.4.3).
Opozorilo:
Za postopek povezovanja oz. prevezovanja značnic v več bibliografskih zapisih
hkrati potrebujemo pooblastilo KAT_LINKAU.
Postopek povezovanja oz. prevezovanja značnic v več bibliografskih zapisih
hkrati deluje le v primeru značnic za osebna imena avtorjev.
Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezen zavihek v odložišču in izberemo metodo Odložišče /
Poveži z značnicami v bibliografskih zapisih.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB), kjer se pri
"Ukazno iskanje" v vnosno polje samodejno vpiše iskalna zahteva,
oblikovana na osnovi točke dostopa iz normativnega zapisa v označenem
zavihku.
Primer:
Povezujemo značnico za pisatelja Izidorja Cankarja.
Pri "Ukazno iskanje" se samodejno vpiše naslednja iskalna zahteva:
AU=Cankar, Izidor not AR=5887587.
5. Po potrebi ustrezno spremenimo prvi del iskalne zahteve, drugi del pa
pustimo nespremenjen. Na ta način iščemo po vseh bibliografskih zapisih,
ki vsebujejo značnico, ki jo želimo povezati z izbranim normativnim
zapisom oz. prevezati nanj, pri čemer so izločeni zapisi, ki že vsebujejo

© IZUM, marec 2013

9.4-3

COBISS3/Katalogizacija

COBISS
pravilno povezano značnico (to so zapisi, ki ustrezajo drugemu delu iskalne
zahteve). Nato kliknemo gumb Poišči.
V seznamu rezultatov iskanja so bibliografski zapisi, ki vsebujejo iskano
značnico.
6. Na seznamu označimo bibliografske zapise, v katerih želimo značnico
povezati z izbranim normativnim zapisom oz. jo nanj prevezati, in
kliknemo gumb Izberi.
Odpre se okno Povezovanje: tekoča št. nn. V zgornjem delu okna je v
formatu COMARC/B prikazan prvi od izbranih zapisov, v spodnjem delu
pa seznam vseh polj, ki ustrezajo vrsti normativnega zapisa, s katerim
želimo povezati oz. prevezati ustrezno značnico. Poleg polj so tudi
potrditvena polja.

Slika 9.4-1: Okno Povezovanje
9.4-4
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7. Če želimo povezati oz. prevezati katero od značnic v tem bibliografskem
zapisu, najprej s klikom označimo potrditveno polje pri polju z ustrezno
značnico, nato pa kliknemo gumb Poveži. V nasprotnem primeru
nadaljujemo z naslednjim korakom.
V zapis z značnico, ki smo jo povezali oz. prevezali, se vpišejo ustrezni
podatki iz normativnega zapisa. V okno se naloži nova verzija zapisa, pri
tem se skrije sivi del okna s seznamom polj za povezovanje.
Pri povezovanju se v bibliografski zapis v podpolje 3 polja za značnico
vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, s katerim smo povezali
značnico. Pri prevezovanju pa se prejšnja vsebina podpolja 3 nadomesti z
novo. Obenem se v polje za značnico prenese normativna točka dostopa iz
normativnega zapisa, samodejno pa se dodajo tudi morebitne variantne in
sorodne točke dostopa ter v primeru osebnih imen avtorjev tudi šifra
raziskovalca.
Opozorilo:
Značnice lahko povežemo ali prevežemo le v COBIB-u.
8. Kliknemo gumb Naprej.
Odpre se naslednji izmed bibliografskih zapisov, ki smo jih izbrali iz
seznama rezultatov iskanja.
9. Ponovimo koraka 7 in 8 in povežemo oz. prevežemo značnice še v
preostalih bibliografskih zapisih.
10. Ko smo končali s povezovanjem oz. prevezovanjem, kliknemo gumb
Izhod. Z gumbom lahko tudi sicer kadar koli prekinemo postopek.
V oknu Sporočilo se izpiše število povezanih oz. prevezanih zapisov.
11. Ko smo še v istem zavihku v odložišču okna Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>), po potrebi večkrat ponovimo korake od 4
do 10, tako da iščemo tudi po vseh možnih variantnih oblikah imena. Na ta
način poiščemo še druge bibliografske zapise z značnicami, ki bi jih bilo
treba povezati z istim normativnim zapisom oz. jih prevezati nanj.

Možnosti…
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Značnice v več bibliografskih zapisih hkrati lahko z normativnim zapisom
povežemo oz. prevežemo tudi v oknu Bibliografski zapis.
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UREJEVALNIK ZAPISA
Urejevalnik zapisa v oknu Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>) deluje podobno kot urejevalnik zapisa v oknu Bibliografski zapis.
V meniju Zapis so na voljo metode za upravljanje z normativnimi zapisi, kot
so urejanje zapisa, kreiranje zapisa, programsko preverjanje zapisa, začasno
shranjevanje zapisa, shranjevanje zapisa kot predloge za nov zapis in
shranjevanje zapisa. Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z normativnimi
zapisi, so izpuščene.
Pri kreiranju in urejanju zapisov za imena entitet imajo katalogizatorji dostop
do različnih naborov polj. Katera polja lahko urejamo, je odvisno od več
dejavnikov.


Če imamo pooblastilo KAT_NEWPN, lahko vsa polja v zapisu urejamo
v naslednjih primerih:
 kadar kreiramo nov zapis
 kadar urejamo obstoječi zapis, vendar le, če odgovornosti za zapis ni
prevzela druga knjižnica
 kadar urejamo obstoječi zapis in imamo tudi pooblastilo
KAT_CONOR (tudi če je odgovornost za zapis prevzela druga
knjižnica, imamo dostop do vseh polj)



Če nimamo pooblastila KAT_NEWPN, lahko urejamo le omejen nabor
polj, ki zadoščajo za kratke normativne zapise v naslednjih primerih:
 kadar kreiramo nov zapis
 kadar urejamo obstoječi zapis, vendar le, če odgovornosti za zapis ni
prevzela druga knjižnica in če zapisa še ni urejal katalogizator s
pooblastilom KAT_NEWPN



Podatke o variantnih točkah dostopa lahko dodajamo v vse normativne
zapise.

Imena polj in podpolj, ki so na voljo za urejanje, so izpisana v modri barvi,
zelena barva pa pomeni, da nimamo možnosti urejanja.
Za kreiranje in urejanje zapisov za imena korporacij potrebujemo pooblastilo
KAT_NEWCB.

9.5.1

Upravljanje z zapisi

9.5.1.1

Metoda Uredi zapis

Urejanje obstoječih normativnih zapisov poteka na podoben način kot urejanje
bibliografskih zapisov. Uporabimo metodo Zapis / Uredi zapis.
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9.5.1.2

Metoda Kreiraj zapis

Novi normativni zapis kreiramo le, če v normativni bazi podatkov še ne
obstaja. Kreiranje normativnih zapisov poteka na podoben način kot kreiranje
bibliografskih zapisov. Uporabimo metodo Zapis / Kreiraj zapis.

9.5.1.3

Metoda Spremeni masko vnosa

Način spreminjanja maske vnosa je enak kot v oknu Bibliografski zapis,
različen je le nabor mask (gl. pogl. 7.1.11).
Za normativne zapise sta zaenkrat pripravljeni naslednji maski vnosa:



PN – Osebna imena
CB – Korporacije

9.5.2

Posebnosti pri vnosu v polja formata
COMARC/A

V nadaljevanju je podrobneje opisan vnos v nekatera polja formata
COMARC/A, pri katerih obstajajo določene posebnosti.

9.5.2.1

Navedba vira (810)

Podatke o viru, ki smo ga uporabili pri določanju oblike imena v normativni ali
variantni točki dostopa, lahko v normativni zapis dodamo tudi programsko. Ti
podatki se v obliki bibliografske navedbe avtomatsko prenesejo iz zapisa v
COBIB-u ali iz zapisa v urejevalniku v oknu Bibliografski zapis.
Možnih je več postopkov.
Pogoj

Urejevalnik v oknu Bibliografski zapis je prazen.

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Odpremo podpolje 810a – Navedba publikacije.
2. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi podatke (COBISS.SI-ID).
Odpre se okno Navedba vira.
3. Pri "COBISS.SI-ID" vpišemo identifikacijsko številko bibliografskega
zapisa. Okno zapremo s klikom na gumb V redu.
V vnosno polje se vpišejo podatki o viru iz zapisa v COBIB-u.
4. Zapremo podpolje.

9.5-2
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Pogoj

V oknu Bibliografski zapis je v urejevalniku naložen zapis, ki ga urejamo,
zapis pa vsebuje vse osnovne bibliografske podatke, ki jih potrebujemo pri
navedbi vira.

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>), v katerem urejamo obstoječi normativni zapis.
1. Dodamo podpolje 810a – Navedba publikacije.
2. Odpremo podpolje 810a.
3. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi podatke iz zapisa v
urejanju.
V vnosno polje se prenesejo podatki iz zapisa, ki ga urejamo v urejevalniku
v oknu Bibliografski zapis.
Nasvet:
V zapis lahko dodamo (tudi) podatke iz drugega bibliografskega zapisa, tj.
zapisa, ki ni naložen v urejevalniku v oknu Bibliografski zapis (gl. koraka
2 in 3 v zgornjem postopku).
4. Zapremo podpolje.

Možnosti…
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Bibliografski podatki iz urejevalnika v oknu Bibliografski zapis se pri
kreiranju novega normativnega zapisa v podpolje 810a vpišejo avtomatsko.
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PRIPRAVE NA DELO Z NORMATIVNO KONTROLO
Pri delu z normativno kontrolo je pomembno, da najprej temeljito preverimo,
ali zapis za entiteto že obstaja v normativni bazi podatkov. Iskanje večkrat
ponovimo, tako da iščemo tudi po vseh možnih variantnih oblikah imena.
Večino iskanja oz. preverjanja po bibliografskih ali normativnih bazah
podatkov opravimo, če je le mogoče, še preden začnemo delati v urejevalniku
okna Bibliografski zapis ali okna Normativni zapis (<akronim normativne
baze podatkov>).
Iskanje po različnih bazah podatkov lahko izvedemo tudi med delom v
urejevalniku.
Podatke, ki jih potrebujemo pri določanju točke dostopa za entiteto in
oblikovanje normativnega zapisa, preverimo v različnih referenčnih in drugih
virih, ki so nam na voljo. Pomagamo pa si lahko tudi s podatki v normativnih
in bibliografskih bazah podatkov.

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
Nasvet:
Pri iskanju imen, ki vsebujejo različna diakritična znamenja ali črke iz
drugih abeced, uporabimo možnost pregled iskalnih pojmov.
Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. Če zapisa za
entiteto ni med rezultati iskanja, nadaljujemo s korakom 4.
3. Na seznamu med rezultati iskanja označimo zapise, ki jih je treba popraviti
in kliknemo gumb Izberi.
Zapisi, ki smo jih izbrali, se naložijo kot zavihki v odložišče zapisov.
Več zapisov, ki jih želimo popraviti, lahko v odložišče po potrebi dodamo
tudi sproti, ko delamo v oknu Normativni zapis (<akronim normativne
baze podatkov>).
4. Na enak način iščemo tudi po vseh drugih možnih oz. znanih oblikah imena
entitete, ne glede na to, ali je bilo predhodno iskanje uspešno ali ne. Nato
zapise, ki jih je treba popraviti, dodamo kot zavihke v odložišče zapisov.
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Če ne najdemo več nobenih zapisov, ki bi jih bilo treba popraviti, kliknemo
gumb Zapri, s čimer se vrnemo v okno Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>).
5. Nato izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/
COBIB. Iskanje po imenu entitete izvedemo najprej v lokalni bazi
podatkov, nato pa še v COBIB-u.
Če je zapis za entiteto, ki ga iščemo, med rezultati iskanja, ponovimo
iskanje, tako da iščemo tudi po vseh možnih oz. znanih oblikah imena
entitete. Na podoben način ponovimo iskanje tudi, če zapisa za entiteto, ki
ga iščemo, ni med rezultati iskanja.
Preverimo, ali so v poljih za značnice v bibliografskih zapisih napake ali
druge pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba popraviti.
Če je med rezultati iskanja bibliografski zapis, ki bi ga želeli navesti kot vir
v polju 810 – Podatek je v v normativnem zapisu (iskalnik smo morali pred
tem odpreti iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>)), nadaljujemo z naslednjim korakom, sicer pa končamo
postopek.
6. Označimo zapis na seznamu med rezultati iskanja, ki bi ga želeli navesti kot
vir v polju 810 – Podatek je v, in kliknemo gumb Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov, kjer ga
lahko kasneje po potrebi uporabimo.
Zapis za vir lahko v odložišče dodamo tudi sproti, ko delamo v oknu
Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>).
Nasvet:
Ko urejamo normativni zapis, lahko programsko dodamo podatke o viru v
podpolje 810a – Navedba publikacije (gl. pogl. 9.5.2.1).
Podatke o viru, za katerega v COBIB-u ni zapisa, vpišemo v podpolje 810a
ročno v obliki skrajšanega izpisa ISBD.
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KREIRANJE ZAPISOV
Nov normativni zapis kreiramo, kadar v normativni bazi podatkov zapis za
entiteto še ne obstaja. Kreiramo lahko polni zapis ali kratki zapis, slednji
vsebuje le najosnovnejše podatke.
Opozorilo:
Za kakovost normativne baze podatkov je pomembno, da preverimo, ali zapis v
tej bazi že obstaja. Če pri preverjanju nismo dovolj natančni in zapisa v
normativni bazi podatkov ne odkrijemo, obstaja velika verjetnost, da bomo
kreirali podvojen zapis.

9.7.1

Kreiramo polni zapis

Polni zapis kreiramo, če imamo dovolj podatkov za oblikovanje takšnega
zapisa.
Opozorilo:
Polni zapis lahko kreira le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnih
zapisov.
Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis.
Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa,
sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi
vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim
korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis.
2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.3).
3. V zapis vnesemo potrebne podatke. Možnosti za delo v urejevalniku so
opisane v pogl. 7.
Če v zapis dodamo polje s sorodno točko dostopa, moramo identifikacijsko
številko normativnega zapisa zanjo ročno vpisati v podpolje 3. Če zapis
zanjo še ne obstaja, ga moramo kreirati takoj, ko smo zaključili delo s
prvim zapisom. V vsakega od obeh zapisov moramo v podpolje 3 dodati
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identifikacijsko številko z njim povezanega sorodnega normativnega
zapisa. Če zapisa za sorodno točko dostopa še ni bilo in smo ga šele
kreirali, moramo v prvi zapis naknadno dodati podpolje 3 z identifikacijsko
številko drugega zapisa. Če je drugi zapis za sorodno točko dostopa že
obstajal, ga dopolnimo, tako da dodamo podpolje 3 z identifikacijsko
številko prvega zapisa.
Opozorilo:
V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se lahko polje za normativno
točko dostopa ponovi za vnos vzporedne točke dostopa. Polji za točki
dostopa morata obvezno vsebovati različni kodi za pisave.
V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo
točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za
isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk
dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah.
4. Pred shranjevanjem zapisa v podpolje 100b – Koda za status normativne
točke dostopa obvezno vpišemo kodo "a" – sprejeta.
Opozorilo:
Bibliografski zapisi se programsko usklajujejo samo s tistimi normativnimi
zapisi, ki v podpolju 100b vsebujejo kodo "a – sprejeta".
5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa
enaka kateri koli drugi točki dostopa v isti normativni bazi podatkov ali če
sta v zapisu dve enaki točki dostopa.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

Možnosti…

V okno Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>) lahko
preidemo tudi, ko smo v urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod
naredimo iz podpolja 3 v polju za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz
<akronim normativne baze podatkov> kliknemo gumb Nov zapis (gl. pogl.
7.3.4.1).

9.7.2

Kreiramo kratki zapis

Katalogizatorji, ki nimajo pooblastila za kreiranje in urejanje polnih
normativnih zapisov, lahko v primeru, ko zapisa za entiteto še ni v normativni
bazi podatkov, kreirajo samo kratki zapis. Kratki zapis lahko kreirajo tudi
9.7-2
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katalogizatorji, ki imajo potrebna pooblastila za kreiranje in urejanje polnih
zapisov, nimajo pa na voljo vseh podatkov za oblikovanje polnega
normativnega zapisa.

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis.
Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa,
sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi
vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim
korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis.
2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.3).
3. V zapis vnesemo podatke, ki so nam na voljo. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
Če nimamo pooblastila za kreiranje polnih normativnih zapisov, lahko
urejamo le polja, ki so izpisana v modri barvi. Polj, ki so izpisana v zeleni
barvi, ni možno urejati. Če pooblastila nimamo, nadaljujemo s korakom 5.
Opozorilo:
V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se lahko polje za normativno
točko dostopa ponovi za vnos vzporedne točke dostopa. Polji za točki
dostopa morata obvezno vsebovati različni kodi za pisave.
V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo
točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za
isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk
dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah.
4. Zapis označimo z ustrezno kodo za novi, nedokončan zapis (001a = "n") in
kodo za zapis z nepopolnimi podatki (001g = "3").
5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa
enaka kateri koli drugi točki dostopa v isti normativni bazi podatkov ali če
sta v zapisu dve enaki točki dostopa.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.
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Možnosti…
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V okno Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>) lahko
preidemo tudi, ko smo v urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod
naredimo iz podpolja 3 v polju za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz
<akronim normativne baze podatkov> kliknemo gumb Nov zapis (gl. pogl.
7.3.4.1).

9.7.3

Kreiramo predlogo za nov zapis

Kadar imamo večje število istovrstnih entitet, pri katerih je večina podatkov
enakih, si lahko delo olajšamo tako, da kreiramo predlogo za nove zapise.
Predlogo, ki naj bi vsebovala le podatke, skupne vsem zapisom, lahko
uporabimo vsakič, ko želimo kreirati podoben zapis.
Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis.
Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa,
sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi
vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim
korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis.
1. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.3).
2. V zapis vnesemo samo podatke, ki so skupni več entitetam. Možnosti za
delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7.
Če imamo pooblastilo za kreiranje polnih normativnih zapisov (gl. pogl.
9.7.1) in smo v zapis dodali polje s sorodno točko dostopa, moramo
identifikacijsko številko normativnega zapisa zanjo ročno vpisati v
podpolje 3. Če zapis zanjo še ne obstaja, je smiselno, da ga kreiramo še
pred zapisom za predlogo. Zapisa za sorodno točko dostopa zaenkrat ni
možno povezati z ustrezno točko dostopa. To naredimo šele potem, ko smo
kreirali nov zapis na osnovi predloge (gl. pogl. 10 ter korak 5 v pogl. 9.8).
Če nimamo pooblastila za kreiranje polnih normativnih zapisov (gl. pogl.
9.7.2), lahko urejamo le nekatera polja. Polja, ki jih lahko urejamo, so
izpisana v modri barvi. Polja, ki jih ne moremo urejati, pa so izpisana v
zeleni barvi.
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Nasvet:
Ko smo zaključili z vnosom podatkov, lahko izberemo metodo
Zapis / Preveri zapis, s katero preverimo, ali so v zapisu programsko
ugotovljive napake. Najdene napake popravimo.
3. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (gl. pogl. 7.1.9).
Odpre se okno Poimenovanje.
4. Pri "Ime predloge" vpišemo poljubno ime.
5. Kliknemo gumb V redu.
Program nas obvesti, da se je zapis shranil kot predloga.
Predloga se shrani v datoteko začasno shranjenih zapisov, pri tem se
urejevalnik in zavihek Delovni zapis v odložišču zapisov izpraznita.

Možnosti ...
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Predlogo za nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da v normativni bazi podatkov
poiščemo podoben zapis, ga dodamo v zavihek na odložišču in izberemo
metodo Zapis / Uredi zapis (sledimo korakom od 1 do 4 pri postopku v pogl.
9.8). Nato zapis priredimo v obliko, ki jo želimo uporabiti kot predlogo za nove
zapise; v zapisu ohranimo le podatke, ki so skupni več entitetam, druge pa
brišemo. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (sledimo
korakom od 3 do 6 pri prej opisanem postopku).
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POPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZAPISOV
Postopek se uporablja pri redakciji in je namenjen popravljanju in
dopolnjevanju obstoječih zapisov. Vključuje tudi dopolnjevanje kratkih
normativnih zapisov v polne in dodajanje variantnih točk dostopa. Kratki
normativni zapis dopolnimo do polnega, ko zberemo dovolj podatkov, da lahko
določimo normativno točko dostopa, variantne točke dostopa, oblikujemo razne
opombe ter dopolnimo zapis tudi z vsemi drugimi podatki. Kratki zapis lahko
do polnega dopolni le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnih
zapisov.
Če je odgovornost za zapis prevzela druga knjižnica, lahko v zapis dodamo le
variantne točke dostopa in navedemo vire zanje. Sicer lahko urejamo podatke v
skladu s pooblastilom, ki ga imamo za delo v normativni bazi podatkov (v
zapisu lahko urejamo vsa polja ali pa le omejen nabor polj).

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni normativni
zapis.
V urejevalniku so z zeleno barvo označena morebitna polja, ki jih ne
moremo urejati, ker za to nimamo ustreznega pooblastila.
5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
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Če v zapis dodamo polje s sorodno točko dostopa, moramo identifikacijsko
številko normativnega zapisa zanjo ročno vpisati v podpolje 3. Če zapis
zanjo še ne obstaja, ga moramo kreirati takoj, ko smo zaključili delo s
prvim zapisom. V vsakega od obeh zapisov moramo v podpolje 3 dodati
identifikacijsko številko z njim povezanega sorodnega normativnega
zapisa. Če zapisa za sorodno točko dostopa še ni bilo in smo ga šele
kreirali, moramo v prvi zapis naknadno dodati podpolje 3 z identifikacijsko
številko drugega zapisa. Če je drugi zapis za sorodno točko dostopa že
obstajal, ga dopolnimo, tako da dodamo podpolje 3 z identifikacijsko
številko prvega zapisa.
Opozorilo:
V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, moramo biti pozorni na
vzporedne točke dostopa v drugi pisavi v vseh poljih za točke dostopa!
V teh sistemih se lahko polje za normativno točko dostopa ponovi za vnos
vzporedne točke dostopa. Polji za točki dostopa morata obvezno vsebovati
različni kodi za pisave.
V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo
točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za
isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk
dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah.
Če zapis še ni verificiran in ga želimo verificirati, vpišemo v podpolje
100b – Koda za status normativne točke dostopa kodo "a" – sprejeta.
Opozorilo:
Bibliografski zapisi se programsko usklajujejo samo s tistimi normativnimi
zapisi, ki v podpolju 100b vsebujejo kodo "a – sprejeta".
6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa
enaka kateri koli drugi točki dostopa v isti normativni bazi podatkov ali če
sta v zapisu dve enaki točki dostopa.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.
Nasvet:
Če smo spremenili katero od točk dostopa v zapisu in želimo, da bi bila
sprememba točke dostopa takoj vidna tudi v povezanih bibliografskih
zapisih, je treba te bibliografske zapise še enkrat shraniti.

Možnosti…

9.8-2

V okno Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>) lahko
preidemo tudi, ko smo v urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod
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naredimo iz podpolja 3 v polju za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz
<akronim normativne baze podatkov> prikažemo zapis v formatu
COMARC in kliknemo gumb Dodaj v odložišče (gl. pogl. 7.3.4.1). Zapis se
doda v odložišče zapisov v oknu Normativni zapis (<akronim normativne
baze podatkov>).
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RAZREŠEVANJE PODVOJENIH ZAPISOV
Če ugotovimo, da v normativni bazi podatkov obstaja za eno entiteto več
normativnih zapisov, obdržimo enega od podvojenih zapisov, preostalim pa
določimo status izbrisan, tj. neveljaven za uporabo pri povezovanju
bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. tudi pogl. 7.3.4). Hkrati jim dodamo
tudi identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki ga bomo obdržali.
Tako označeni normativni zapisi omogočajo, da se bibliografski zapisi, ki so
bili z njimi povezani, samodejno prevežejo na drug zapis. To se zgodi, ko
bibliografski zapis ponovno shranimo ali ko se samodejno izvede postopek
usklajevanja bibliografske baze z normativno bazo podatkov (gl. pogl. 9.11).
Zapisi s statusom izbrisan ostanejo v normativni bazi podatkov. Teh zapisov
namreč ni možno fizično izbrisati, saj bi se lahko zgodilo, da bi v
bibliografskih zapisih v različnih bibliografskih bazah podatkov ostale še
vedno povezave na neobstoječ normativni zapis.
Zapisi s statusom izbrisan niso več vidni v oknu Povezovanje z zapisi iz
<akronim normativne baze podatkov>.
Opozorilo:
Postopek lahko izvaja le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnega
normativnega zapisa.
Zapisu, za katerega je že prevzela odgovornost druga knjižnica, ne moremo
določiti statusa izbrisan. Namesto tega pošljemo knjižnici, ki je prevzela
odgovornost zanj, zahtevo, skupaj z ustrezno obrazložitvijo, naj zapis označi
kot izbrisan.
Prav tako ne moremo določiti statusa izbrisan tudi zapisu, ki bi ga želeli
nadomestiti z zapisom za isto entiteto, vendar za drugo vrsto točke dostopa.
Namesto tega pošljemo pristojnemu nacionalnemu centru COBISS podobno
zahtevo, kot bi jo, če bi odgovornost za zapis prevzela druga knjižnica.

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi. Korake od 1 do 3 po potrebi večkrat ponovimo.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
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Opozorilo:
Preden se odločimo, da bomo zapisu določili status izbrisan, dobro
preverimo, ali gre res za podvojen zapis. Če smo glede tega v dvomih, ga
ne označimo za brisanje.
4. Označimo zavihek z zapisom, ki mu želimo določiti status izbrisan, in
izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni normativni
zapis.
Metoda tudi ni aktivna, če je zapis za brisanje že označila neka druga
knjižnica.
5. V podpolju 001a – Status zapisa zamenjamo obstoječo kodo s kodo
"d" – izbrisan zapis.
6. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka originalnega
zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki ga
bomo obdržali.
Opozorilo:
Ko v podpolje za originalni zapis vnesemo identifikacijsko številko
normativnega zapisa, ki ga bomo obdržali namesto zapisa, označenega za
brisanje, moramo preveriti, ali se ob potrditvi v oknu Opozorilo izpiše
pravilna točka dostopa.
7. Po potrebi v polje 835 – Informacija o izbrisani točki dostopa vnesemo
pojasnilo o tem, zakaj smo točko dostopa označili za brisanje.
8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Točka dostopa v zapisu je razveljavljena.
9. Če obstaja več podvojenih zapisov, ponovimo korake od 2 do 8.
Nasvet:
Bibliografske zapise, povezane z normativnimi zapisi, ki smo jim določili
status izbrisan, lahko takoj preusmerimo na veljaven normativni zapis, tako da
te bibliografske zapise še enkrat shranimo.
Opozorilo:
Če zapisu pomotoma določimo status izbrisan, lahko napako popravimo.
Vendar to lahko naredimo samo, če smo napako odkrili še isti dan. Zapisa s
statusom izbrisan ni več možno urejati, če so se medtem bibliografski zapisi v
COBIB-u že samodejno uskladili z normativnimi (gl. pogl. 9.11).
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Ko se odločamo, kateri normativni zapis bomo obdržali, presodimo kaj bi bilo
v danem primeru najbolj smiselno. Navedenih je nekaj možnih primerov:


Obstaja popoln zapis s pravilno oblikovano in verificirano normativno
točko dostopa. Obdržimo ta zapis.



Obstaja dokaj popoln zapis (tj. zapis vsebuje variantne točke dostopa,
razne opombe itd.) s pravilno oblikovano, a neverificirano normativno
točko dostopa. Obdržimo ta zapis in ga po potrebi dopolnimo.



Obstaja dokaj popoln zapis, vendar pa so podatki v njem, z izjemo
normativne točke dostopa, nepravilni ali netočni in bi jih bilo treba
temeljito preveriti. Imamo dve možnosti:
 Obdržimo ta zapis ter ga ustrezno popravimo in dopolnimo.
 Če bi nam prva možnost vzela več časa kot dopolnjevanje manj
popolnega zapisa, po možnosti obdržimo tisti zapis, s katerim je
povezano večje število bibliografskih zapisov. Pri tem moramo
najprej v zapisu s pravilno oblikovano točko dostopa napraviti
majhno spremembo v normativni točki dostopa, tako da bomo lahko
shranili zapis, ki ga želimo obdržati. Šele nato ustrezno dopolnimo
zapis, ki ga želimo obdržati. Vpišemo pravilno obliko normativne
točke dostopa iz prvega zapisa.



Obstajata dva zapisa – nepopoln zapis s pravilno oblikovano in
verificirano normativno točko dostopa in dokaj popoln zapis z
nepravilno oblikovano in neverificirano normativno točko dostopa.
Imamo dve možnosti:
 Obdržimo prvi zapis in ga ustrezno dopolnimo. Pri tem si lahko
pomagamo tako, da polja iz drugega zapisa kopiramo in prilepimo v
prvi zapis.
 Obdržimo drugi zapis. Pri tem moramo najprej v zapisu s pravilno
oblikovano točko dostopa napraviti majhno spremembo v
normativni točki dostopa, tako da bomo lahko shranili zapis, ki ga
želimo obdržati. Šele nato ustrezno dopolnimo zapis, ki ga želimo
obdržati. Vpišemo pravilno obliko normativne točke dostopa iz
prvega zapisa.
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Vsi zapisi so nepopolni, med njimi je tudi zapis s pravilno oblikovano
normativno točko dostopa. Obdržimo zapis s pravilno oblikovano
normativno točko dostopa.



Vsi zapisi so nepopolni in nobeden ne vsebuje pravilno oblikovane
normativne točke dostopa. Obdržimo zapis, s katerim je povezano
največ bibliografskih zapisov. Če tak zapis ne obstaja, obdržimo kateri
koli drug zapis.
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RAZDRUŽEVANJE ZAPISOV
Če se normativni zapis nanaša na več entitet (npr. soimenjaki), ga po možnosti,
ali če je ustrezno, razdružimo na več normativnih zapisov, temu zapisu pa
določimo status razdružen, tj. neveljaven za uporabo pri povezovanju
bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. tudi pogl. 7.3.4). Ob tem moramo
biti prepričani, da za druge entitete obstajajo ločeni normativni zapisi ali pa jih
je mogoče kreirati.
Opozorilo:
Zapisi, s katerimi smo nadomestili zapis, ki smo ga razdružili, morajo biti za
isto vrsto točke dostopa, kot je točka dostopa v zapisu s statusom razdružen.
V bibliografski bazi podatkov je treba pregledati vse zapise, ki so na tak
normativni zapis vezani, in ugotoviti, kateri zapisi spadajo k posamezni entiteti.
Nato je treba polja v bibliografskih zapisih ročno prevezati na drug, ustrezen
normativni zapis. Polja, ki ostanejo vezana na razdružen normativni zapis, se
ob shranjevanju bibliografskega zapisa ne posodobijo, prav tako pa tudi ne pri
samodejnem usklajevanju bibliografske baze z normativno bazo podatkov (gl.
pogl. 9.11).
Zapisi s statusom razdružen ostanejo v normativni bazi podatkov. Teh zapisov
namreč ni možno fizično izbrisati, saj bi se lahko zgodilo, da bi v
bibliografskih zapisih v različnih bibliografskih bazah podatkov značnice ostale
še vedno povezane na neobstoječ normativni zapis.
Zapisi s statusom razdružen niso več vidni v oknu Povezovanje z zapisi iz
<akronim normativne baze podatkov>.
Opozorilo:
Postopek lahko izvaja le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnega
normativnega zapisa.
Zapisu, za katerega je prevzela odgovornost druga knjižnica, ne moremo
določiti status razdružen. Namesto tega pošljemo knjižnici, ki je prevzela
odgovornost zanj, zahtevo za njegovo razdružitev, skupaj z ustrezno
obrazložitvijo.
Zapisu ne določimo status razdružen takrat, kadar ne moremo nedvoumno
ugotoviti, ali se nanaša na več entitet ali ne.
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Nasvet:
Kadar lahko razlikujemo le med nekaterimi, ne pa vsemi entitetami, ki so
združene v enem zapisu, ali kadar je v njem pomotoma združenih več entitet,
vendar večina povezanih bibliografskih zapisov spada k eni od teh entitet,
zapisu ne določimo status razdružen. V obeh primerih za preusmeritev napačno
povezanih bibliografskih zapisov uporabimo polje 990 – Prevezave (gl. opis
polja v priročniku COMARC/A).

Postopek

Izhajamo iz okna Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim normativne baze podatkov>.
Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje po točki dostopa, ki
jo nameravamo razdružiti. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4
in pogl. 9.2.
Zapis za točko dostopa, ki jo iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Poiščemo še zapise, s katerimi bomo zapis nadomestili in jih dodamo v
odložišče.
Če vseh zapisov še ni v bazi podatkov, nadaljujemo z naslednjim korakom,
sicer nadaljujemo s korakom 6.
5. Kreiramo manjkajoče zapise (gl. pogl. 9.7.1).
Nasvet:
Zavihkov v odložišču, kamor so se po shranjevanju dodali zapisi, ki smo jih
pravkar kreirali, ne odstranimo, saj jih bomo v nadaljevanju postopka
potrebovali.
6. V odložišču zapisov označimo zavihek z zapisom, ki ga želimo razdružiti,
in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik.
7. V podpolju 001a – Status zapisa zamenjamo obstoječo kodo s kodo
"r" – razdružen zapis.
8. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka originalnega
zapisa, kamor vpišemo identifikacijske številke vseh nadomestnih
normativnih zapisov in jih ločimo z vejicami.
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Opozorilo:
Ko v podpolje za originalni zapis vnesemo identifikacijske številke
nadomestnih normativnih zapisov, moramo preveriti, ali se ob potrditvi v
oknu Opozorilo izpišejo pravilne točke dostopa.
9. Po potrebi v polje 830 – Splošna katalogizatorjeva opomba vnesemo
pojasnilo o tem, zakaj smo zapisu določili status razdružen.
10. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Točka dostopa v zapisu je razveljavljena.
11. Bibliografske zapise, povezane z zapisom, ki smo mu določili status
razdružen, moramo ročno prevezati na ustrezne normativne zapise z
nadomestnimi točkami dostopa (imamo jih dodane v odložišču zapisov).
Sledimo postopku iz pogl. 9.4.3.
Opozorilo:
Če pomotoma določimo zapisu status razdružen, lahko napako popravimo.
Vendar to lahko naredimo samo, če smo napako odkrili še isti dan. Zapisa s
statusom razdružen kasneje ni več možno urejati. Prav tako ni možno urejati
zapisa, ki ga je pred tem že razdružila neka druga knjižnica.
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USKLAJEVANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV Z
NORMATIVNIMI
Ob vpisu identifikacijske številke normativnega zapisa v polje za značnico
(podpolje 70X3) v bibliografskem zapisu se v zapis dodajo podatki iz
normativnega zapisa:


v polje za značnico se prenese normativna točka dostopa iz
normativnega zapisa



v polja za variantne značnice se prenesejo variantne točke dostopa iz
normativnega zapisa



v polja za sorodne značnice se prenesejo sorodne točke dostopa iz
normativnega zapisa

Ti podatki se ob vsakem shranjevanju bibliografskega zapisa samodejno
uskladijo s trenutnim stanjem v normativni bazi.
Vsako noč se samodejno izvede tudi paketna posodobitev bibliografskih
zapisov v COBIB-u.
Podoben program skrbi za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov
tudi v lokalnih bazah podatkov. Kako pogosto se bo izvajal ta program, je
odvisno od dogovora s posamezno knjižnico.
Program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov najprej poišče
vse normativne zapise, ki:


so bili spremenjeni od datuma zadnjega usklajevanja do tekočega
datuma
in



v podpolju 100b – Koda za status normativne točke dostopa vsebujejo
kodo "a" – sprejeta (tj. verificirana točka dostopa) ali v podpolju
001a – Status zapisa vsebujejo kodo "d" – izbrisan zapis
in



v podpolju 001a – Status zapisa ne vsebujejo kode "r" – razdružen
zapis.

Program nato poišče vse bibliografske zapise, ki v podpolju 3 vsebujejo
identifikacijske številke teh normativnih zapisov. V teh bibliografskih zapisih
se vsa polja, ki vsebujejo podpolje 3, uskladijo z ustreznimi normativnimi
zapisi.
Izvede se naslednji postopek:
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Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo
"d" – izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka
originalnega zapisa. Tu je vpisana identifikacijska številka
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normativnega zapisa, ki bo nadomestil zapis, označen za brisanje. Ta
identifikacijska številka se nato prenese v podpolje 3 v bibliografskem
zapisu, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje
9 – Številka prejšnjega normativnega zapisa.


Če je v normativnem zapisu eno ali več polj 990 – Prevezave in je v
podpolju 100b – Koda za status normativne točke dostopa vpisana
koda "a" – sprejeta, program poišče bibliografske zapise, navedene v
podpoljih 990b – ID bibliografskega zapisa. V te zapise se v
podpolje 3 vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa iz
podpolja 990n – ID normativnega zapisa. Prejšnja vsebina podpolja 3
se prenese v podpolje 9.



Nato se za vsako polje, za katero velja normativna kontrola, izvede
naslednji postopek:
 Enotna značnica se nadomesti z normativno točko dostopa iz
ustreznega normativnega zapisa, tj. tistega, katerega identifikacijska
številka je navedena v podpolju 3.
 Če normativni zapis vsebuje variantne točke dostopa, se tudi te
dodajo v bibliografski zapis.
 Prejšnje variantne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo.
 Če normativni zapis vsebuje sorodne točke dostopa, se tudi te
dodajo v bibliografski zapis.
 Prejšnje sorodne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo.
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Hkrati se v teh poljih tvorijo tudi podpolja 3 – Številka normativnega
zapisa, ki služijo kot povezava med enotno značnico ter variantnimi in
sorodnimi značnicami.
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ROČNO SHRANJEVANJE ZAPISOV
Zapise, ki smo jih kreirali ali uredili, lahko začasno shranimo tudi ročno (gl.
pogl. 7.1.8); na podoben način začasno shranimo tudi predloge za nove zapise
(gl. pogl. 8.3.3). Zapisi se podobno kot avtomatsko shranjeni zapisi shranjujejo
v datoteko začasno shranjenih zapisov.
Zapisi, ki so bili shranjeni ročno z metodo Zapis / Začasno shrani zapis, so
označeni z besedo "temporary".
Zapisi, ki so bili shranjeni v datoteko začasno shranjenih zapisov kot predloga
za nov zapis, so označeni z besedo "template".
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SEGMENTI IN RAZREDI
To je del okna brskalnika, v katerem je prikazana celotna struktura programske
opreme COBISS3.
V segment COBISS3/Katalogizacija so vključeni razredi:




Bibliografski zapis
Normativni zapis (CONOR)
CORES

Pred imenom vsakega razreda stoji ikona z njegovo črkovno oznako, in sicer
"Bl" za bibliografski zapis, "Cn" za normativni zapis in "Cr" za zapis iz baze
podatkov CORES. Ikona za razrede je zelene barve in označuje zapise v
formatu MARC.
Po izbiri razreda v segmentu COBISS3/Katalogizacija lahko izberemo
naslednje metode:
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metodo Razred / Išči ali metodo Razred / Išči po ključu za iskanje
zapisov izbranega razreda (gl. pogl. 4 ali pogl. 11.1.1)



metodo Razred / Pošlji iz izpisne vrste za pošiljanje zapisov iz izpisne
vrste na destinacije (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl.
4.5)



metodo Razred / Dodaj v izpisno vrsto za dodajanje izbranih zapisov
v izpisno vrsto (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl.
4.6.1.1)



metodo Razred / Pošlji za pošiljanje izbranih zapisov na destinacije
(gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.5)



metodo Razred / Prikazi rezultatov iskanja za definiranje prikazov
rezultatov iskanja (gl. pogl. 4.5 in pogl. 11.1.2)



metodo Razred / Vmesnik za katalogizacijo za odpiranje vmesnika za
katalogizacijo (gl. pogl. 11.1.4)



metodo Razred / Pripravi zapise za izpis za tiskanje več zapisov
hkrati (gl. pogl. 11.1.5) – metoda pri zapisih iz baze podatkov CORES
ni na voljo



metodo Razred / Prikaži informacije o bazi podatkov za
prikazovanje informacij o bazi podatkov (gl. pogl. 11.1.6)



metodo Razred / Katalog za iskanje gradiva in prikaz izbranih
bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne
baze podatkov v formatu COMARC (gl. priročnik COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 2.2 in priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 4.11)



metodo Razred / Izvozi zapise za izvoz zapisov v različnih formatih
(gl. pogl. 11.1.7) – metoda je na voljo le pri razredu Bibliografski
zapis
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Nasvet:
Metode iz menija Razred lahko izberemo tudi iz priročnega menija.

11.1.1 Iskanje po ključu
Za iskanje po ključu uporabimo enolično identifikacijsko številko zapisa (npr.
COBISS.XX-ID za bibliografski zapis).
Postopek

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezen razred in nato
izberemo metodo Razred / Išči po ključu.
Odpre se okno Iskanje po ključu.
Nasvet:
Okno Iskanje po ključu najhitreje odpremo, če pritisnemo tipko <F4>,
potem ko smo izbrali razred ali kliknemo ikono
dvakrat kliknemo razred.

v orodni vrstici ali pa

2. Vpišemo identifikacijsko številko bibliografskega ali normativnega zapisa.
3. Kliknemo gumb V redu.
Zapis se prenese na delovno področje.
Opozorilo:
V razredu Bibliografski zapis lahko po ključu iščemo samo po identifikacijskih
številkah bibliografskih zapisov, ki so v lokalni bazi podatkov.

11.1.2 Prikazi rezultatov iskanja in vnaprej
definirani atributi
Za posamezni razred lahko v brskalniku definiramo različne vrste prikazov, v
katerih izpišemo rezultate iskanja v iskalniku.
Postopek

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo
metodo Razred / Prikazi rezultatov iskanja.
Odpre se okno Urejanje prikazov rezultatov iskanja s seznamom
prikazov, ki smo jih predhodno definirali. Na začetku je seznam prazen.

11.1-2
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1. V seznamu "Prikazi rezultatov iskanja" izberemo prikaz. Pri tem se vrstica
v seznamu obarva.
2. Kliknemo gumb Zbriši.
Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res želite brisati?"
3. Kliknemo gumb Da.

11.1.3 Prikazi rezultatov iskanja in uporabniško
definirani atributi
Poleg vnaprej definiranih atributov lahko za prikaz rezultatov iskanja
definiramo tudi svoje atribute, tako da v oknu Prikaz rezultatov iskanja
kliknemo gumb Upor. atributi.
Odpre se okno Uporabniški atributi.

11.1.3.1 Dodajanje in spreminjanje uporabniško
definiranih atributov
Uporabniško definirane atribute urejamo v oknu Uporabniški atributi. Na
začetku je seznam prazen. Za že definirane atribute pa se izpišejo naslednji
podatki:


pri "Ime" – ime uporabniško definiranega atributa



pri "Podatki za prikaz" – polja in podpolja posameznega atributa

Slika 11.1-3: Okno Uporabniški atributi
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COBISS
1. Za dodajanje novega uporabniškega atributa kliknemo gumb Dodaj, za
spreminjanje že definiranega uporabniškega atributa, ki smo ga označili v
seznamu, pa kliknemo gumb Uredi.
Odpre se okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja.

Slika 11.1-4: Okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja
"Seznam polj" vključuje polja, ki smo jih že dodali v atribut. Na začetku je
seznam prazen. Neposredni vnos vanj ni možen. Seznam lahko ažuriramo
(gl. pogl. 11.1.3.2). Če v seznamu označimo posamezno vrstico, se podatki
prenesejo v vnosna polja pri "Polje", "Ločevalni znak", "Podpolja" in
"Ohrani vrstni red" .
Pri "Podatki za prikaz" se izpiše celotni uporabniško definirani prikaz. Na
začetku je polje prazno.
2. Pri "Ime" vpišemo ali spremenimo ime atributa (šumnikov ni možno
vnesti).
3. Pri "Polje" vpišemo številko polja.
4. Pri "Ločevalni znak" vpišemo to, kar želimo v izpisu dodati pred polje.
Vpišemo lahko en znak ali več znakov. Privzeto je vpisan znak "/" (gl.
pogl. 11.1.3.3).
Opozorilo:
Pred in za privzetim znakom "/" je programsko dodan presledek.

11.1-6
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5. Ob gumbu Podpolja je viden seznam že definiranih podpolj. Na začetku je
polje prazno. Kliknemo gumb Podpolja.
Odpre se okno Polje ???, pri čemer znaki "???" nadomeščajo številko
polja, ki ga vključujemo v prikaz.

Slika 11.1-5: Okno Polje ???
"Seznam podpolj" vključuje podpolja, ki smo jih že dodali v polje. Na
začetku je seznam prazen. Neposredni vnos vanj ni možen. Seznam lahko
ažuriramo (gl. pogl. 11.1.3.2). Če v seznamu označimo posamezno vrstico,
se podatki prenesejo v vnosna polja pri "Podpolje", "Ločevalni znak" in
"Kode".
6. Pri "Podpolje" vpišemo oznako podpolja.
7. Pri "Ločevalni znak" vpišemo to, kar želimo v izpisu dodati pred podpolje.
Vpišemo lahko en znak ali več znakov. Privzeto je vpisan znak ";" (gl.
pogl. 11.1.3.3).
Opozorilo:
Pred in za privzetim znakom ";" je programsko dodan presledek.
8. Spustni seznam pri "Kode" uporabimo le pri kodiranih podpoljih. Iz njega
izberemo način prikaza kodiranega podpolja.
9. Ko v seznam dodamo vsa podpolja za izpis, kliknemo gumb V redu.
Vrnemo se v okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja.
10. Če želimo izpis podpolj v enakem vrstnem redu, kot jih je v zapis vnesel
katalogizator, mora biti označeno potrditveno polje pri "Ohrani vrstni red".
11. Ko v seznam dodamo vsa polja za izpis, kliknemo gumb V redu.
Vrnemo se v okno Uporabniški atributi.
12. Za izhod iz okna Uporabniški atributi kliknemo gumb Izhod.
© IZUM, marec 2013
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11.1.3.2 Urejanje seznamov polj in podpolj
Postopek opisuje, kako dodajamo, spreminjamo ali brišemo vrstice pri
"Seznam polj" v oknu Atribut za prikaz rezultatov iskanja in vrstice pri
"Seznam podpolj" v oknu Polje ???.
Postopek

1. Za dodajanje polja (podpolja) v seznam kliknemo gumb Dodaj.
Podatki pri "Polje", "Ločevalni znak", "Podpolja" in "Ohrani vrstni red"
("Podpolje", "Ločevalni znak" in "Kode") se dodajo na zadnje mesto v
seznamu.
2. Za spreminjanje polja (podpolja) v seznamu najprej izberemo polje
(podpolje), nato pa kliknemo gumb Zamenjaj.
3. Po potrebi uredimo vrstni red polj (podpolj) v seznamu. Polje (podpolje)
pomaknemo vrstico više ali niže, če ga označimo in kliknemo gumb Gor
ali Dol.
4. Za brisanje polja (podpolja) v seznamu najprej izberemo polje (podpolje),
nato pa kliknemo gumb Odstrani.

11.1.3.3 Pravila za prikaz uporabniško definiranih
atributov
V "Seznam polj" v oknu Atribut za prikaz rezultatov iskanja se prenesejo
podatki iz vnosnih polj pri "Polje", "Ločevalni znak", "Podpolja" in podatek iz
potrditvenega polja "Ohrani vrstni red".
Posamezna vrstica ima obliko:


Ločevalni znak + "<@" + Polje + ">" + Podpolja

Znak "@" pove, da smo označili potrditveno polje pri "Ohrani vrstni red".
Če potrditveno polje ni označeno, se znak "@" v vrstici pred oznako polja
ne izpiše.
Pri "Podpolja" so v eni vrstici vpisani vsi elementi seznama podpolj iz okna
Polje ???. Posamezni element sestavljajo podatki, ki se prenesejo iz vnosnih
polj pri "Podpolje", "Ločevalni znak" in "Kode".
Oblika posamezne vrstice je odvisna od izbrane vrednosti v spustnem seznamu
pri "Kode":


Ločevalni znak + "<" + Podpolje + ">" če je izbrana vrednost koda



Ločevalni znak + "<&" + Podpolje + ">" če je izbrana vrednost
pomen kode



Ločevalni znak + "<%" + Podpolje + ">"če je izbrana vrednost koda
in pomen kode

Nasvet:
Če želimo, da se podatki izpišejo z razmikom, mora biti presledek del
ločevalnega znaka.
11.1-8
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Pri izpisu podatkov veljajo naslednja pravila:


Definirani ločevalni znaki se vedno izpisujejo pred poljem ali
podpoljem.



Če je definiran znak oklepaj – "(" ali "[" ali "{", se za poljem ali
podpoljem programsko pripiše še zaklepaj – ")" ali "]" ali "}".



Pred prvim poljem na prikazu ni ločevalnega znaka, ne glede na vnesen
znak za polje. Znak, ki ga določimo za prvo polje, se pojavi le pri
ponovitvah polja.



Pred prvim podpoljem v polju ni ločevalnega znaka, ne glede na vnesen
znak za podpolje. Znak, ki ga določimo za prvo podpolje, se pojavi le
pri ponovitvah podpolja.



Če je označeno potrditveno polje pri "Ohrani vrstni red", se podpolja
izpišejo v enakem vrstnem redu, kot so v zapisu, sicer pa se upošteva
vrstni red iz definicije atributa.



Spustni seznam pri "Kode" vpliva na izpis kodiranih podatkov. Možne
vrednosti so:
 koda – izpiše se vsebina podpolja
 pomen kode – izpiše se vrednost iz šifranta
 koda in pomen kode – izpiše se vsebina podpolja, nato "–", nato še
vrednost iz šifranta

Primer:
Če želimo v iskalniku izpisati avtorje s kodo avtorstva, definiramo atribute
na naslednji način:
/ <@700><a>, < b> (<&4>)
/ <@701><a>, <b> (<&4>)
/ <@702>/<a>, <b> (<%4>)
Zapis v formatu COMARC:
701 aMenart bJanez 4070
701 aKovič bKajetan 4070
701 aZlobec bCiril 4070
701 aPavček bTone 4070
702 aModer bJanko 4730
Izpis atributov v iskalniku:
Menart, Janez (avtor) / Kovič, Kajetan (avtor) / Zlobec, Ciril (avtor) /
Pavček, Tone (avtor) / Moder, Janko (730 – prevajalec)
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11.1.3.4 Brisanje uporabniško definiranih atributov
Uporabniško definirane atribute lahko brišemo v oknu Uporabniški atributi.
Postopek

1. V seznamu uporabniško definiranih atributov s klikom izberemo atribut. Pri
tem se atribut obarva.
2. Kliknemo gumb Odstrani.
Atribut se izbriše iz seznama.

11.1.4 Odpiranje vmesnika za katalogizacijo
V brskalniku odpremo vmesnik za katalogizacijo.
Postopek

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo
metodo Razred / Vmesnik za katalogizacijo.
Odpre se okno Bibliografski zapis, Normativni zapis (<akronim
normativne baze podatkov>) ali CORES.
Nasvet:
Okni Bibliografski zapis ali CORES najhitreje odpremo, če kliknemo
ikono
v orodni vrstici, potem ko smo izbrali razred, okno Normativni
zapis (<akronim normativne baze podatkov>), pa najhitreje odpremo s
klikom na ikono

.

11.1.5 Priprava zapisov za izpis
V brskalniku lahko poiščemo in označimo več zapisov in jih natisnemo hkrati.
Postopek

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo
metodo Razred / Pripravi zapise za izpis.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>) oz. okno Normativni zapis (<akronim normativne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je
podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2.
3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in
kliknemo gumb Izberi.
Odpre se okno Izpis zapisov.
4. Nato sledimo korakom od 3 do 6 pri postopku v pogl. 6.7.4.

11.1-10
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11.1.6 Prikaz informacij o bazi podatkov
V brskalniku lahko izpišemo lastnosti baze podatkov. V razredu Bibliografski
zapis se izpišejo samo lastnosti lokalne baze podatkov.
Postopek

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezen razred in nato
izberemo metodo Razred / Prikaži informacije o bazi podatkov.
Odpre se okno Sporočilo, v katerem se izpišejo naslednji podatki:






akronim (lokalne) baze podatkov
število vseh zapisov v (lokalni) bazi podatkov
število zapisov, kreiranih v (lokalni) bazi podatkov
zaporedna številka baze podatkov
najvišja številka zapisa v (lokalni) bazi podatkov

2. Kliknemo gumb V redu.

11.1.7 Izvoz zapisov
V brskalniku lahko poiščemo in izvozimo zapise v različnih formatih (npr.
MARC 21, MARCXML (MARC 21 v xml), Dublin Core itd.). Izvoz
bibliografskih zapisov poteka iz lokalne baze podatkov.
Za izvoz zapisov potrebujemo pooblastilo KAT_EXPORT.
Opozorilo:
Možnost izvoza zapisov imajo le tiste knjižnice, ki so to posebej zahtevale.
Postopek

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo razred Bibliografski zapis in
nato izberemo metodo Razred / Izvozi zapise.
Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze
podatkov>).
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.
3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in
kliknemo gumb Izberi. Vse najdene zapise izberemo (brez označevanja) s
klikom na gumb Izberi vse.
Če je bilo v seznamu več kot 5.000 zapisov in smo uporabili gumb Izberi
vse, bo v postopku izvoza podatkov uporabljena posebna datoteka. Ta
datoteka je bila pripravljena vnaprej, zato da je izvoz hitrejši, in ne
vključuje podatkov tekočega dne.
Odpre se okno Izvoz zapisov:
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Slika 11.1-6: Okno Izvoz zapisov
4. Pri "Ime datoteke za izvoz" vpišemo ime datoteke, v katero se bodo shranili
zapisi. Programsko je že vpisano ime datoteke izvoz, ki ga lahko
spremenimo. Če vpišemo ime datoteke, ki že obstaja, nas program na to
opozori.
5. Pri "Predvideni čas izvoza" vpišemo oz. nastavimo datum in čas, ko naj se
izvoz izvede (dd.mm.llll uu:mm:ss). Če vnosnega polja ne izpolnimo, se bo
izvoz sprožil takoj.
Nasvet:
Čas aktiviranja priprave izvoza podatkov določimo običajno pri
obsežnejših izvozih (> 50.000 zapisov), saj jih je priporočljivo pripravljati
zunaj delovnega časa.
Samodejno vnašanje datumov omogočajo tipke <D>, <W> in <M>.
S pritiskom na tipko <D> se v prazno polje vpišeta tekoči datum in ura. Z
vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en dan novejši datum.
S pritiskom na tipko <W> se vpišeta datum in ura, ki sta za en teden
novejša od tekočega datuma. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se
vpiše za en teden novejši datum.
S pritiskom na tipko <M> se vpišeta datum in ura, ki sta za en mesec
novejša od tekočega datuma. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se
vpiše za en mesec novejši datum.
Že vneseni datum in uro zbrišemo s preslednico.
6. Pri "Format" izberemo format, v katerem bomo izvozili zapise:





MARC 21 za izvoz v formatu MARC 21 (struktura ISO 2709)
MARCXML za izvoz v formatu MARC 21 (struktura xml)
Dublin Core za izvoz v formatu Dublin Core
COMARCXML za izvoz v formatu COMARC (struktura xml)

7. Kliknemo gumb V redu.
Če bo za izvoz zapisov uporabljena posebna datoteka (gl. korak 3), nas
program na to opozori. Kliknemo gumb V redu, če želimo nadaljevati.
11.1-12
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Izpiše se sporočilo, da se je postopek za izvoz zapisov v izbranem formatu
začel, in obvestilo, da bomo o zaključku postopka obveščeni po e-pošti. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
V knjižnici je možno hkrati izvajati le en postopek za izvoz zapisov.
Če medtem ko se izvaja postopek za izvoz zapisov, sprožimo še en postopek,
dobimo obvestilo, da moramo z izvozom počakati, dokler prvi postopek ni
zaključen. V sporočilu je navedeno tudi ime uporabnika, ki je sprožil izvoz, ime
datoteke in čas začetka postopka. Okno zapremo s klikom na gumb V redu.
Če se postopek za izvoz zapisov še ne izvaja (je pripravljen, a se bo sprožil
kasneje), sprožimo pa še en izvoz, dobimo obvestilo, naj se odločimo, ali bomo
prvi postopek preklicali in sprožili novega (gumb Da) ali pa izvedli prvi
postopek (gumb Ne). V sporočilu je navedeno tudi ime uporabnika, ki je sprožil
izvoz, ime datoteke in predvideni čas začetka postopka.
Ko je postopek za izvoz zapisov zaključen, dobimo po e-pošti obvestilo, v
katerem je navedena tudi lokacija datoteke s temi zapisi.
Poiščemo datoteko, v kateri so shranjeni zapisi iz izvoza. Datoteka je stisnjena
(zip) in je lahko tipa mrc ali xml.

Možnosti ...
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Izvoz zapisov v formata MARC 21 in Dublin Core preko segmenta
COBISS3/Izpisi je namenjen izvozu do 2.000 zapisov, medtem ko so izvozi iz
razreda Bibliografski zapis namenjeni večjemu številu zapisov.
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POVEZAVE
To je del okna brskalnika, v katerem so prikazani objekti, povezani z izbranim
zapisom.
V razredu Bibliografski zapis so dodane povezave:


od zapisa za članek na zapis za vir



od zapisa za kontinuirani vir na zapise za sorodne kontinuirane vire



od zapisa za monografsko publikacijo oziroma zapisa za kontinuirani
vir na zapise za sestavne dele

Opozorilo:
Če monografska publikacija ali kontinuirani vir vsebuje več kot 1000
člankov oz. sestavnih delov, je možno v oknu Sestavni deli (nnn) izpisati
največ 999 zapisov.


od objekta bibliografski zapis do objekta gradivo, ki se uporablja za
povezavo z lokalnimi aplikacijami



od bibliografskega zapisa na pripadajoč normativni zapis oz. zapise

V razredu Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>)
zaenkrat ni dodanih povezav.
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ZAPISI V CIRILICI ALI V KOMBINACIJI CIRILICE IN
LATINICE
V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, so lahko bibliografski in
normativni zapisi v cirilici, latinici ali v kombinaciji obeh pisav.

12.2.1 Vnos podatkov
Za pravilen vnos podatkov v obeh pisavah potrebujemo standardno tipkovnico
ter ustrezno windowsovo nastavitev tipkovnice za posamezni jezik v cirilici in
latinici.
Čeprav so kodirani podatki večinoma v latinici, je vnos kod možen tudi s
cirilično tipkovnico. Po vnosu se ciriličen vnos avtomatsko pretvori v latinico.
Pri iskanju po šifrantu v oknu za šifrante lahko kode iščemo v cirilici ali
latinici. Vrednosti kod pa iščemo v cirilici oz. v tisti pisavi, v kateri so
napisane.
Model bibliografskega zapisa ne predpisuje posebnih polj in podpolj za vnos v
cirilici. V vsakem podpolju, ki je namenjeno vnosu besedilnih podatkov, je
mogoč vnos besedila v latinici ali cirilici.
Model normativnega zapisa omogoča vnos vzporednih točk dostopa v cirilici in
latinici. Za vnos paralelne oblike v drugi pisavi je treba ponoviti polje za točko
dostopa.
V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, za vnos latinične transliteracije
ciriličnih besedil priporočamo Nabor znakov COBISS – cirilica, stolpec Izpis v
latinici (gl. dodatek C.3). Ta sistem transliteracije omogoča avtomatsko
pretvorbo ciriličnega besedila v latinično in obratno. Za vnos latinične
transliteracije drugih pisav gl. pogl. 12.1.1.
Opozorilo:
Ko izberemo vnos v določeni pisavi, poskrbimo za dosledno uporabo vseh
znakov te pisave.
Črke, ki jih na naši tipkovnici ni, poiščemo v oknu Nabor znakov COBISS, če
pa jih v seznamu ni, jih nikakor ne nadomeščamo s podobnimi črkami druge
pisave.

12.2.2 Iskanje podatkov
Za iskanje zapisov v cirilici in latinici uporabljamo ista iskalna polja. V polje
za vnos iskalne zahteve lahko vpišemo besedilo v latinici ali cirilici, med
rezultate iskanja pa se bodo uvrstili zapisi v obeh pisavah. Kadar želimo
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iskanje omejiti samo na eno pisavo, izberemo pri "Omejevanje" vrednost LAT
ali CIR (gl. pogl. 4.1.1).
S funkcijo pregled pojmov (gl. pogl. 4.2) prikažemo indeksirana besedila, ki so
vedno le v latinici. V polje za vnos iskalne zahteve lahko iskalno zahtevo
vnesemo v cirilici, programska oprema COBISS jo pretvori v latinico, nato pa
se prikaže abecedni seznam pojmov, ki je v latinici. Pretvorba ciriličnega
besedila v latinično je dokumentirana v Dodatku C.3.

12.2-2
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Leto izida članka (sestavnega dela) se ne ujema z leti izhajanja matične
enote! [111, 112]



Manjka ISSN (011c, e ali f). [10]



Manjka ISSN serije/podserije/priloge (011s). [41]



Manjka koda za transliteracijo (100i). [109]



Manjka koda za vrsto avtorstva (70X4). [50]



Manjka koda za zbornik (105b = "z"). [86]



Manjka leto izida 2 (100d). [106]



Manjka podpolje ???f. [48]



Manjka podpolje 011a. [55]



Manjka podpolje 017?. [115]



Manjka podpolje 101c. Če jezika izvirnika ne poznamo, vpišemo kodo
"und". [96]



Manjka povezava z virom (011a ali 4641). [6]



Manjka značnica: osebna (polje 700), korporativna (polje 710) ali
stvarna (vrednost 1. indikatorja v polju 200). [35]



Napačen 2. indikator (polje ???). [60]



Napačen indikator v polju 101. [54]



Napačen vrstni red podpolj v polju 600. [117]



Napačno leto izida 2 (100d) za kontinuirani vir, ki je prenehal izhajati
(100b = "b"). [118]



Napačno leto izida 2 (100d) za kontinuirani vir neznanega statusa
(100b = "c"). [21]



Napačno tvorjena formalna značnica. Manjka polje 710. [45]



Obvezen vnos ISSN. [10]



Pisava v podpolju 100l se ne ujema z jezikom v podpolju 101g ali 101a.
[107]



Podpolja 115prstuvz123 izpolnjujemo za filme (115a = "a"). [64]



Podpolje ??? je lahko le v zapisu za sestavni del (001c = "a"). [8]



Podpolje ???c vsebuje številko. Preverite vnos! [94]



Podpolje 3270 je lahko samo v prvem polju 327. [82]



Podpolje 421a ni ponovljivo. [37]



Podpolje 4641 lahko uporabljamo le za povezavo z monografsko
publikacijo. [44]



Podpolje 7024 vsebuje kodo avtorstva ???. Preverite vnos v podpolju
105b! [104]
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Poenotite indikatorje za izpis opombe (2. indikator v poljih ???). [79]



Polj 700 in 710 ne uporabljamo, če imamo več kot tri avtorje. [46]



Polje ??? izpolnjujemo za elektronske vire (001b = "l"). [34]



Polje ??? izpolnjujemo za kartografsko gradivo (001b = "e", "f"). [31]



Polje ??? izpolnjujemo za tekstovno gradivo (001b = "a", "b"). [63]



Polje ??? izpolnjujemo za zvočne posnetke in muzikalije (001b = "c",
"d", "i", "j"). [32]



Polje ??? mora vsebovati podpolje 6. [58]



Polje ??? mora vsebovati podpolje a, in to na prvem mestu. [12]



Polje 071 uporabljamo za zvočne posnetke in muzikalije (001b = "c",
"i", "j"). [11]



Polje 115 izpolnjujemo za projicirno, filmsko in video gradivo
(001b = "g"). [28]



Polje 116 izpolnjujemo za slikovno gradivo (001b = "k"). [29]



Polje 117 izpolnjujemo za tridimenzionalne izdelke in predmete
(001b = "r"). [30]



Polje 126 izpolnjujemo za zvočne posnetke (001b = "i", "j"). [33]



Polje 130 izpolnjujemo za mikrooblike. Preverite vsebino podpolja
001b! [81]



Polje 208 izpolnjujemo za muzikalije (001b = "c", "d"). [38]



Polje 327 lahko ponovite samo, če je v prvem polju že maksimalno
število podpolj. [82]



Polje 900 ne sme nastopati brez polja 700, polje 910 pa ne brez polja
710. [67]



Polje s CONOR.SI-ID=??? mora vsebovati indikator za izključitev iz
osebne bibliografije. [100]



Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. [66]



Pomanjkljive kazalke. Preverite podpolje 6 za povezavo blokov 9 in
6/7! [58]



Ponovljeno podpolje ???f se mora začeti z enačajem. [113]



Potrjene tipologije ni možno spremeniti. [98]



Pred opombo 856z moramo vnesti URN (856g) ali URL (856u). [76]



Predhodni ali prvi vnos zapisa (001a = "p", "i") ne sme vsebovati
inventarne številke. [7]



Preverite državo izdaje in kodo v podpolju 102a (Salvador)! [25]



Preverite kodo za jezik – ??? v podpolju ???! [62]



Preverite leto izida 1 (100c)! [15]
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Preverite leto izida 1 v podpolju 100c, ker se vpisana letnica nanaša na
prihodnost! [17]



Preverite leto izida 2 (100d)! [16]



Preverite leto izida 2 v podpolju 100d, ker se vpisana letnica nanaša na
prihodnost! [18]



Pri anonimnih delih izberemo za 1. indikator v polju 532 vrednost
1. [73]



Pri formalni značnici mora biti v polju 710 vrednost indikatorjev
01. [52]



Pri neknjižnem gradivu je priporočljiv vnos osnovnih kodiranih
podatkov (podpolje ???). [119]



Pri separatu (105b = "8") manjka opomba o posebnem odtisu (324).
[56]



Priporočljiv je vnos vzporednega naslova tudi v polje 510. [59]



Reprodukcija je izšla pred originalom? Preverite 100bcd! [42]



Sestavek, vezan na zbornik, mora imeti tipologijo za konferenčni
prispevek. [90]



Sestavki s tipologijo ??? so lahko vezani samo na monografsko
publikacijo (4641). [88]



Splošna oznaka gradiva (200b) se ne ujema z vrsto zapisa (001b). [68]



Številčenje ni pravilno vneseno (215hig). [39]



Tipologija ??? v zapisu za integrirni vir zahteva ustrezno kombinacijo
kod v podpoljih 001b in 110a. [114]



Tipologija 001t = ??? zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. [89]



Tipologija za bibliografijo zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. [92]



Tipologija za učbenik zahteva ustrezno kodo za učbenik v podpolju
105b. [83]



Tudi zapis za vir sestavka s tipologijo 1.16 mora vsebovati podatek o
tipologiji. [102]



V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. [95]



V polje ??? ni dovoljeno vgraditi polja ???. [43]



V poljih ??? je podpolje a obvezno in mora biti vedno na prvem mestu,
če polje ni povezano. Pri poljih, ki so povezana, mora biti na prvem
mestu podpolje 3. [12]



V polju ??? je izpolnjeno podpolje d, zato preverite vrednost 2.
indikatorja. [75]



V polju ??? manjka podpolje a. [74]



V polju 327 je obvezno podpolje a. [49]
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V vgrajenem polju ??? je napačen ? indikator. [43]



Video na DVD-mediju kodiramo kot videoposnetek (115a = "c") in
videoploščo (115k = "b"). [77]



Vnesite dvomestno kodo v podpolje 105f, če je to možno. [70]



Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za kontinuirane
vire (001c = "i", "s"). [13]



Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za monografske
publikacije (001c = "m"). [14]



Vrednost 1. indikatorja v polju 200 je 1, čeprav v zapisu obstaja
avtorska značnica. [36]



Vsa polja 327 morajo imeti enake vrednosti indikatorjev. [82]



Vsebini podpolj 115a in 115g se ne ujemata. [80]



Za analitično obdelavo serijske publikacije mora biti izpolnjeno
podpolje 011e ali podpolje 011c. [61]



Za popolno povezavo serijskih publikacij morata obstajati vsaj dve polji
???. [78]



Za tovrstne integrirne vire ne uporabljamo tipologije. [114]



Zapis CIP (001a = "p") sme vsebovati tipologijo le, če vsebuje DOI
(017). [93]



Zapis za dogodek 001b = "u" mora imeti bibliografski nivo 001c = "d".
[1]



Zapis za elektronski vir (001b = "l") mora vsebovati polje 017, 337 ali
856. [103]



Zapis za online elektronski vir (135b = "i") mora vsebovati polje 017
ali 856. [71]



Zapis za programsko opremo (001t = "2.21") mora biti kodiran kot
elektronski vir (001b = "l"). [84]



Zapis za sestavni del 001c = "a" mora imeti hierarhični nivo
001d = "2". [2]



Zapis za znanstveno monografijo (001t = "2.01") mora imeti izpolnjeno
podpolje 105e. [101]



Zapis, označen za brisanje (001a = "d"), mora v podpolju 001x
vsebovati identifikacijsko številko. [116]



Znanstvena monografija (001t = "2.01") ima manj kot 50 strani (215a).
Preverite tipologijo! [99]



Znanstvena monografija (001t = "2.01") je brez ISBN (010a). Preverite
tipologijo! [99]



Znanstveni članek (001t = ???) ne sme biti vezan na serijsko
publikacijo s podpoljem 110a = ???. [91]
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Tabela B.1-3: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob shranjevanju zapisa
1.
2.
3.
4.

Polje
001bc
001cd
001ct
001ct

Napaka
F
F
F
F

5.
6.

001ct
001c, 011a, 4641

F
F

7.
8.
9.
10.

001a, 996f, 997f
011a, 4641, 001c
001c, 110a
001c, 011ecf, 100b

F
F
W
F

11.

071, 001b

F

12.

F

13.
14.

071, 115, 116,
205, 225, 5XX,
6XX (razen 610,
620 in 675), 7XX,
90X, 91X, 96X
001c, 100b
001c, 100b

15.
16.

100c
100bd

W
W

17.
18.

100c
100d

F
F

19.

100bcd

F

20.
21.
22.

100bd
100bd
100bd

F
F
F

23.

101abc

W

24.

101aefg

W
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F
F

Opis
Če je 001b = "u", mora biti 001c = "d".
Če je 001c = "a", mora biti 001d = "2".
Če se 001t začne z "1", mora biti 001c = "a".
Če se 001t začne z "2", mora biti 001c = "i" ali 001c =
"m".
Če se 001t začne s "3", mora biti 001c = "d".
Če je 001c = "a", mora obstajati 011a ali 4641 ali za
lokalne zapise 992v.
Če je 001a = "i" ali "p", ne sme obstajati 996/997f.
Če obstaja 011a ali 4641, mora biti 001c = "a".
Če je 110a = "e", se preverja, ali je 001c = "i".
Če je 001c = "s", mora obstajati eno od podpolj 011e, c ali
f. Če je 001c = "i" in 100b = "a", "b" ali "c", mora
obstajati eno od podpolj 011e, c ali f.
Če obstaja 071, mora biti v 001b ena od kod "c", "i", "j"
ali "m".
V naštetih poljih je podpolje a obvezno in mora biti vedno
na prvem mestu, če polje ni povezano z normativno bazo.

Če je 100b = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s" ali "i".
Če je 100b = "d", "e", "f", "g", "h", "i" ali "j", mora biti
001c različen od "s".
Preverja se, ali je v 100c leto pred 1000.
Preverja se, ali je številka v 100d (razen če 100b = "j")
manjša od 1000.
Leto v 100c ne sme biti novejše od tekočega leta + 3.
Leto v 100d ne sme biti novejše od tekočega leta + 3,
razen 9999.
Leto v 100d mora biti novejše kot v 100c, razen če je v
100b ena od kod "d", "e", "h", "i" ali "j". Leto v 100d
mora biti novejše ali enako kot v 100c, če je v 100b koda
"b".
Če je 100b = "a", mora biti 100d = "9999".
Če je 100b = "c", mora biti 100d = "????".
Če je 100b = "j", 100d vsebuje mesec in dan v obliki
MMDD.
Preverja se, ali se vsebine podpolj a, b, c med seboj
razlikujejo. Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 2, se
kontrola ne izvede.
Preverja se, ali se vsebina podpolj e, f, g razlikuje od
vsebine prvega podpolja a.
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25.
26.

Polje
102a
102ab

Napaka
I
W

27.

105a, 215c

F

28.
29.
30.
31.

001b, 115
001b, 116
001b, 117
001b, 120, 121,
123, 124, 206
001b, 125, 127, 128

F
F
F
F

F
W

35.

001b, 126
001b, 135, 230,
336, 337
200, 532, 700, 710

36.

001b, 200, 700, 710

I

37.
38.
39.

421a
208, 001b
215gih

F
F
I

40.

215pqr

I

41.

215opqrs, 011s

F

42.

100bcd

F

43.

F

44.

vgradna polja v
bloku 4XX
4641

45.
46.

503, 710
7X0, 7X1

F
W

32.
33.
34.

47.
48.

F

F

F

F
200fg, 205fg

Dodatek B.1-10
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Opis
Preverja se, ali je v 102a vpisana koda "slv" – Salvador.
Če je podpolje 102a izpolnjeno, obstaja podpolje 102b le
v primeru, če je vsebina podpolja 102a "srb" ali "bih".
Če 001a ≠ "p" in obstaja 105a s kodo, različno od "f" in
"y", mora obstajati tudi 215c. Če obstaja 215c ter 001b =
"a" in 001c = "m" in ne obstaja 130, mora obstajati bodisi
105a s kodo, različno od "y" bodisi 140a s kodo, različno
od "ay".
Če obstaja 115, mora biti 001b = "g" ali "m".
Če obstaja 116, mora biti 001b = "k" ali "m".
Če obstaja 117, mora biti 001b = "r" ali "m".
Če obstaja polje 120, 121, 123, 124 ali 206, mora biti
001b = "e", "f", "l" ali "m".
Če obstaja polje 125, 127 ali 128, mora biti 001b = "c",
"d", "i", "j" ali "m".
Če obstaja 126, mora biti 001b = "i", "j" ali "m".
Če obstaja polje 135, 230, 336 ali 337, se preverja, ali je
001b = "l" ali "m".
Če ne obstaja nobeno od polj 700, 710 ali 532, mora biti v
polju 200 indikator 1 (pri anonimnih delih ni osebne ali
korporativne značnice glavnega vpisa, temveč stvarna).
Če je v 200 indikator 1 in 001b = "a", običajno ne obstaja
niti 700 niti 710.
Podpolje 421a pri kontinuiranih virih ni ponovljivo.
Če obstaja polje 208, mora biti 001b = "c", "d" ali "m".
Če obstaja podpolje i, se preverja, ali obstaja tudi podpolje
h. Če obstaja podpolje g, se preverja, ali obstajata podpolji
i in h.
Če obstaja podpolje q, se preverja, ali obstaja tudi
podpolje r. Če obstaja podpolje p, se preverja, ali obstajata
podpolji q in r.
Če obstaja katero koli od podpolj 215opqrs, mora obstajati
011s.
Če je 100b = "e", mora biti leto v 100c novejše kot v
100d.
Preverja se, katera polja lahko vgradimo in ali so
indikatorji v vgrajenih poljih pravilni.
V 4641 je vpisan ID. V zapisu s tem ID-jem mora biti
vsebina 001c = "m" ali "i".
Če obstaja polje 503, mora obstajati tudi 710.
Če obstaja polje 700 (710), sta lahko v zapisu največ dve
polji 701 (711).
Znak NSB/NSE in znak za LaTeX morata v enem
podpolju vedno nastopati v paru.
Če v katerem koli od teh polj obstaja podpolje g, mora v
istem polju obstajati tudi podpolje f.
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49.
50.
51.

Polje
327a
70X4
001c, maska vnosa

Napaka
F
W
F

52.

710, 503

F

53.
54.
55.
56.

011cef
101c
011as
105b, 300, 324

W
F
F
W

57.
58.

200d, 205d, 225d
901, 902, 911, 912,
96X podpolje 6

I
F

59.

200d, 510

I

60.

70Xb, 600b

W

61.
62.

011f
101afg

I
I

63.

105, 106, 001b

W

64.

115aprstuvz123

F

65.

124b, 121a

W

66.
67.

700, 710
700, 710, 900, 910

F
F

68.

200b, 001b

F
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Opis
Preverja se, ali je v polju 327 izpolnjeno podpolje a.
Preverja se, ali je v poljih 70X izpolnjeno podpolje 4.
Preverja se ujemanje kode v podpolju 001c z izbrano
masko vnosa.
Pravilne so le kombinacije:
– če je 001c = "m" ali 001c = "d" mora biti izbrana maska
vnosa M – monografske publikacije ali maska N –
neknjižno gradivo ali
– če je 001c = "s" ali 001c = "i" mora biti izbrana maska
vnosa K – kontinuirani viri ali
– če je 001c = "c" mora biti izbrana maska vnosa Z –
zbirni zapisi ali
– če je 001c = "a" mora biti izbrana maska vnosa A –
članki in drugi sestavni deli
Če obstaja polje 503, mora imeti 1. indikator v polju 710
vrednosti 0, 2. indikator pa 1.
Preverja se, ali je v podpolja 011cef vpisano 0000-0000.
Če obstaja 101c, mora biti indikator v 101 različen od 0.
Če obstaja podpolje s, mora obstajati tudi podpolje a.
Če je v 105b koda "8", se preverja, ali obstaja tudi polje
300 ali 324.
Preverja se, ali je v podpolju na prvem mestu enačaj.
Podpolje 6 je obvezno pri poljih, za katera ne velja
normativna kontrola (podpolje 6 z enako vsebino mora
obstajati v ustreznem polju 7XX oz. 6XX).
Pri poljih, za katera velja normativna kontrola, se za
povezavo med polji uporablja podpolje 3.
Če obstaja 200d in ima 200 indikator 1, se preverja, ali
obstaja tudi 510.
Če je podpolje b izpolnjeno, se preverja, ali ima 2.
indikator vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, se
preverja, ali ima 2. indikator vrednost 0.
Če v polju 011 obstaja le podpolje f, dobimo sporočilo.
Preverja se, ali je v katerem od teh podpolj koda "got" –
gotski ali "ang" – anglosaški.
Če obstaja polje 105, mora biti 001b = "a", "b", "l" ali
"m". Če obstaja polje 106, mora biti 001b = "a", "b" ali
"m".
Navedena podpolja v polju 115 lahko obstajajo samo, če
je v podpolju 115a koda "a".
Če je v 124b ena od kod "a", "b", "d", "f", "g", "i", "j", se
preverja, ali je v 121a koda "a". Če je v 124b koda "c" ali
"e", se preverja, ali je v 121a koda "b".
Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati.
Če obstaja polje 900, mora obstajati tudi polje 700. Če
obstaja polje 910, mora obstajati tudi polje 710.
Za vsako besedilo v 200b mora biti v 001b ustrezna koda,
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Polje

Napaka

69.

001d, maska vnosa

F

70.

105f

I

71.
72.

017, 135b, 856
010ab

F
W

73.

532, 700, 710

F

74.

4XXax

F

75.

70X, 600

W

76.

856

W

77.
78.

115alk
436, 446, 447

F
F

79.

436, 446, 447

F

80.

115ag

F

81.

001b, 130

W

82.

327

F

83.

001t, 105b

F

Dodatek B.1-12

Opis
in sicer: za "Kartografsko gradivo" koda "e" ali "f"; za
"Glasbeni tisk" koda "c" ali "d"; za "Videoposnetek",
"Film" in "Projicirno gradivo" koda "g"; za "Zvočni
posnetek" koda "i" ali "j"; za "Slikovno gradivo" koda
"k"; za "Dva medija" in za "Več medijev" koda "m"; za
"Predmet" koda "r"; za "Elektronski vir" in "Računalniška
datoteka" koda "l".
Preverja se ujemanje kode v podpolju 001d z izbrano
masko vnosa.
Pravilne so le kombinacije:
– če je 001d = "0" ali 001d = "1"mora biti izbrana maska
vnosa M – monografske publikacije ali K – kontinuirani
viri ali Z – zbirni zapisi ali N – neknjižno gradivo ali
– če je 001d = "2" mora biti izbrana maska vnosa A –
članki in drugi sestavni deli
Če je vnesena enomestna koda in obstajajo dvomestne
kode z enakim začetkom, se izpiše sporočilo.
Če je 135b = "i", mora obstajati polje 017 ali 856.
Če je polje 010 v zapisu ponovljeno, se preverja, ali vsa
polja 010, razen enega, vsebujejo podpolje b.
Če ne obstaja niti polje 700 niti 710, mora v prvem polju
532 imeti 1. indikator vrednost 1.
Če je v polju 4XX podpolje x, ni pa podpolja a, mora v
vzajemni bazi podatkov obstajati zapis s podpoljem 011e,
katerega vsebina se ujema z vsebino podpolja x (SP=); ta
zapis mora vsebovati polje 530.
Če polje 70X ali 600 vsebuje podpolje d, se preverja, ali
ima 2. indikator vrednost 0.
Če je v polje vneseno podpolje z, se preverja, ali je pred
njim podpolje g ali u.
Če je 115l = "k", mora biti 115a = "c" in 115k = "b".
Če obstaja polje 436 ali 446 ali 447, morata biti v istem
zapisu vsaj dve taki polji.
Vsa polja 436 (ali 446 ali 447) morajo imeti enako
vrednost drugega indikatorja.
Če je 115a = "a" in obstaja 115g, mora biti v 115g ena od
kod "a", "b", "c", "d", "u", "z"; če je 115a = "b", mora biti
v 115g, če ta obstaja, ena od kod "g", "h", "i", "j", "k", "l",
"u", "z"; če je 115a = "c", 115g ne sme obstajati.
Če obstaja polje 130, se preverja, ali je v podpolju 001b
ena od kod "a", "b", "c", "d", "e", "f", "k", "m".
Polje 327 lahko ponovimo samo, če prvo polje 327 že
vsebuje maksimalno število podpolj, pri čemer lahko le
prvo polje 327 vsebuje podpolje 0, vsa polja 327 pa
morajo imeti enake vrednosti indikatorjev.
Če je tipologija 001t = "2.03" in obstaja 105b, mora biti v
105b ena od kod "j3" ali "j".
Če je tipologija 001t = "2.04" in obstaja 105b, mora biti v
105b ena od kod "j1", "j2" ali "j".
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84.
85.
86.

Polje
001b, 001t
001c, 110a
105bcd

Napaka
F
F
W

87.

001t, 011a

F

88.

001t, 4641

F

89.

001t, 105b

F

90.

001t, 4641, 105b,
105c

F

91.

001t, 011a, 110a

F

92.
93.
94.

001t, 105b
001at, 017
600c, 70Xc, 90Xc

F
F
W

95.

600d, 70Xd, 90Xd

W

96.

101c

W

97.

011ef, 530a, 531a

W

98.

001t

F

99.

001t, 010a, 215a

I

100. 001ct, 70X

F

101. 001ct, 105e

F

102. 001t, 4641

W
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Opis
Če je tipologija 001t = "2.21", mora biti 001b = "l".
Če je 110a = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s".
Če je 105c = "1" ali 105d = "1", se preverja, ali je 105b =
"z".
Če je tipologija 001t = "1.01", "1.02", "1.03", "1.04" ali
"1.05", mora zapis vsebovati podpolje 011a, v vzajemni
bazi podatkov pa mora zapis, ki ga dobimo z iskanjem
SP=011a, vsebovati kodo 001c = "s".
Če je tipologija 001t = "1.16" ali "1.17", mora obstajati
podpolje 4641 in ne sme obstajati 011a.
Če je tipologija 001t = "2.08", mora biti 105b="m" ali
"mb31". Če je tipologija 001t = "2.09", mora biti
105b = "m2" ali "mb22". Če je tipologija 001t = "2.11",
mora biti 105b = "m5", "m6", "mb11", "mb12", "mb13",
"mb14", "mb15", "mb16" ali "mb21".
Če vsebuje nadrejeni zapis z ID iz 4641 eno od kod 001t =
"2.30", "2.31", "2.32", mora biti v podpolju 001t (če
obstaja) ena od kod "1.06", "1.07", "1.08", "1.09", "1.10",
"1.12", "1.13", "1.19" do "1.25".
Če je 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", v zapisu za
nadrejeno serijsko publikacijo (z istim ISSN) v podpolju
110a ne sme biti kode "c" ali "z".
Če je 001t = "2.07" in obstaja 105b, mora biti 105b = "a".
Če je 001a = "p" in obstaja 001t, mora obstajati tudi 017.
Preverja se, ali podpolje c vsebuje arabske številke
(letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
Preverja se, ali podpolje d vsebuje arabske številke
(letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 1, se preverja, ali
obstaja podpolje 101c.
Če obstaja 530a ali 531a, se preverja, ali obstaja tudi 011e
ali 011f.
Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine
podpolja 001t, če je tipologijo potrdil verifikator
tipologije.
Če je 001t = "2.01", se preverja, ali v zapisu obstaja
podpolje 010a in ali je v podpolju 215a podatek o tem, da
je v knjigi več kot 50 strani.
Če zapis za sestavek (001c = "a") in njegov nadrejeni
zapis (ID = 4641) vsebujeta podpolje 001t ter enako
značnico (70Xabcdf) z enako kodo avtorstva (70X4),
mora polje 70X v zapisu za sestavni del vsebovati
indikator za izključitev iz osebne bibliografije (1.
indikator je 2).
Če je 001c = "m" in 001t = "2.01", je podpolje 105e
obvezno.
Preverja se, ali nadrejeni zapis (ID iz 4641) zapisa s
tipologijo 001t = "1.16" vsebuje podpolje 001t.
Dodatek B.1-13
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Polje
103. 001bc, 017, 337,
856
104. 7024, 105b

Napaka
W

105. 011as

F

106. 100d, 100b

F

107. 100l, 101ag

W

108. 102a

W

109. 100il

F

110. 100h, 90X36

W

111. 001c, 100bcd

W

Dodatek B.1-14

W

Opis
Če je 001b = "l" in 001c ≠ "a", se preverja, ali obstaja
polje 017 ali 337 ali 856.
Če podpolje 7024 vsebuje eno od kod "991", "992", "993"
ali "994", se preverja, ali se začne vsebina podpolja 105b
z "m" ali s "p".
Vnos številke "0000-0000" v podpolji a in s v polju 011 ni
možen.
Podpolje 100d je obvezno, če je 100b = "a", "b", "c", "g"
ali "j".
Preverja se ujemanje kode za jezik v podpolju 101g (ali
prvem podpolju 101a, če podpolja 101g ni v zapisu) in
kode za pisavo v podpolju 100l. Pravilne so kombinacije:
"ger", "eng", "ita", "spa", "fre", "scr", "slv", "bos", "alb",
"hun", "slo", "cze", "pol", "dut", "fin", "por", "swe",
"nor", "dan" in "ba";
– "scc" in "cb" ali "ba";
– "srp" in "cb" ali "ba";
– "mac" in "cc";
– "rus", "bel", "bul", "mol", "mon", "ukr", "bug", "taj",
"tar", "tut", "tuk" in "ca";
– "kir", "kaz", "oss", "uzb", "aze" in "ba" ali "ca" ali "fa";
– "che", "rum" in "ca" ali "ba";
– "chu" in "oc";
– "grc", "gre" in "ga";
– "jpn" in "da";
– "chi" in "ea";
– "heb", "yid", "jrb", "lad" in "ha";
– "ara", "per", "oto", "may", "pus", "urd", "ira" in "fa";
– "kor" in "ka";
– "tha" in "ia";
– "hin", "mar", "nep" in "ja";
– "san" in "ja" ali "ia".
Za jezike, ki zgoraj niso navedeni, se pisava ne preverja.
Če je 001c = "a", se preverja, ali obstaja v nadrejenem
zapisu podpolje 102a z identično vsebino.
Če podpolje 100l ≠ "ba" in 100l ≠ "c*", mora obstajati
podpolje 100i (velja za sisteme, ki uporabljajo latinico in
cirilico). Če podpolje 100l ≠ "ba", mora obstajati podpolje
100i (velja za sisteme, ki uporabljajo samo latinico).
Za vsako od vrednosti 2. indikatorja 0, 1, 3 ali 4 sme v
zapisu obstajati le po eno polje 900. Polji 901 in 902 z
enakim indikatorjem se lahko ponovita, vendar le, če
vsebujeta podpolje 6 z različno vsebino. Preverjajo se le
polja 90X, ki ne vsebujejo podpolja 3.
Kontrola se izvede le, če je 100h = "scc" ali "srp".
Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja,
hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "a" ali "b",
se preverja, ali je:
– 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) in
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Polje
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Napaka

112. 001c, 100bcd

W

113. 200f, 205f, 225f

F

114. 001bct, 110a

F

115. 017a2
116. 001ax

F
F

117. 600abcdf
118. 100bd
119. 001b, 115agk,
116a, 117a, 124b,
126a, 135b

F
F
W

Opis
– 100c (članek) ≤ 100d (nadrejeni zapis)
Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta
obstaja.
Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja,
hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "c", se
preverja, ali je:
– 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis)
Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta
obstaja.
Če je podpolje f ponovljeno in neposredno sledi
predhodnemu, mora biti v ponovljenem podpolju f na
prvem mestu enačaj.
Če je 001c = "i", mora biti v primeru vnesene tipologije
izpolnjen eden od dveh pogojev:
– 001b = "l" in 110a = "g" in v 001t je ena od tipologij
"2.30", "2.31", "2.32" ali
– 110a = "e" in v 001t je ena od tipologij "2.01", "2.02",
"2.06", "2.25".
Če obstaja polje 017, morata obstajati podpolji a in 2.
Če je 001a = "d", mora v 001x obstajati identifikacijska
številka zapisa, ki ga je treba prevzeti.
Podpolja cdf so dovoljena le za podpoljema a in b.
Če je 100b = "b", mora biti 100d različen od "9999".
Preverja se prisotnost kodiranih polj za posamezne vrste
neknjižnega gradiva:
– če je 001b = "g", se preveri prisotnost podpolja 115a ter
enega od podpolj 115g in 115k;
– če je 001b = "k", se preveri prisotnost podpolja 116a;
– če je 001b = "r", se preveri prisotnost podpolja 117a;
– če je 001b = "e" ali "f", se preveri prisotnost podpolja
124b;
– če je 001b = "i" ali "j", se preveri prisotnost podpolja
126a;
– če je 001b = "l", se preveri prisotnost podpolja 135b.

Legenda za vrste napak:
F (Fatal)
– Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena.
W (Warning), I (Information) – Program opozori na možno napako.
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Dodatek B.1-15

D

SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO
NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD

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
vpis datuma in ure, ki sta za en teden novejša od
tekočega ali vpisanega datuma
vpis datuma in ure, ki sta za en mesec novejša od
tekočega ali vpisanega datuma
brisanje vpisanega datuma in ure
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>
aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente
in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik
<gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>,
<PgDn>
zapiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda
Pogled / Strnjen prikaz
aktiviranje delovnega področja; zapise za
nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za
pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>,
<PgDn>
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
odpiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda
Pogled / Razširjen prikaz

izvoz zapisov

<W>
<M>
preslednica
<Alt> + <M>

<Alt> + <C>

<Alt> + <W>

<Alt> + <R>

<Alt> + <E>
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izvoz zapisov
izvoz zapisov
izvoz zapisov
brskalnik

brskalnik

urejevalnik zapisa
brskalnik

brskalnik

urejevalnik zapisa

Dodatek D-1
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Dvakratni klik

kopiranje označenega besedila v odložišče
besedila oz. kopiranje vsebine podpolja
označitev besede

Trikratni klik

označitev vrstice

<Alt> + dvakratni
klik

kopiranje označenega besedila v odložišče
besedila

<Alt> + dvakratni
klik
<Ctrl> + <X>
<Ctrl> + <V>

odpiranje vnosnega polja za indikatorje

<Ctrl> + <C>

<Ctrl> + <P>

prenos označenega besedila v odložišče besedila
vstavljanje besedila iz odložišča besedila na
izbrano mesto
tiskanje zapisa na tiskalnik

<PgUp>

pomoč, prikaz polj v formatu COMARC;
enakovredna je metoda Pogled / Pomoč
COMARC
iskanje zapisov v iskalniku; enakovredna je
metoda Razred / Išči
iskanje zapisa po ključu; enakovredna je metoda
Razred / Išči po ključu
osvežitev seznama zapisov na delovnem področju
oz. osvežitev zapisa v urejevalniku
dodajanje polja; enakovredna je metoda
Urejanje / Dodaj polje
dodajanje podpolja; enakovredna je metoda
Urejanje / Dodaj podpolje
prejšnja stran

<PgDn>

naslednja stran

<Home>

prva stran

<End>

zadnja stran

<Ctrl> + <A>

označitev vsebine v vnosnem polju in celotne
vsebine zavihka v odložišču zapisov oz.
pregledovalniku

<Ctrl> + <A> in
<Delete>

brisanje vsebine v vnosnem polju

<F1>

<F3>
<F4>
<F5>
<F7>
<F9>

Dodatek D-2
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vmesnik za katalogizacijo,
iskalnik
vmesnik za katalogizacijo,
iskalnik
vmesnik za katalogizacijo,
iskalnik
brskalnik (le v atributih
razreda in delovnem
področju), iskalnik (le v
seznamu rezultatov iskanja),
pregledovalnik (le v zavihku
Osnovni prikaz)
urejevalnik zapisa
iskalnik, urejevalnik zapisa
iskalnik, urejevalnik zapisa
brskalnik,
odložišče zapisov
vmesnik za katalogizacijo

brskalnik, urejevalnik zapisa
brskalnik
brskalnik, urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
predogled izpisa, šifrant v
spustnem seznamu, šifrant v
ločenem oknu
predogled izpisa, šifrant v
spustnem seznamu, šifrant v
ločenem oknu
predogled izpisa, šifrant v
spustnem seznamu, šifrant v
ločenem oknu
predogled izpisa, šifrant v
spustnem seznamu, šifrant v
ločenem oknu
vmesnik za katalogizacijo,
pregledovalnik (le v
zavihkih MARC in
Standardni prikaz)
urejevalnik zapisa
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<Ctrl> + <D>

<Ctrl> + <F7>
<Ctrl> + <F9>
<Ctrl> + <Alt> +
<F7>
<Ctrl> + <Alt> +
<F9>
<Ctrl> + <Alt> +
<S>
<Ctrl> + <S>
<Ctrl> +
<preslednica>
<Alt> + <F7>
<Alt> + <F9>
<Enter>
<Escape>
<Tab>, nato
preslednica

COBISS3/Katalogizacija
dodajanje vnaprej definirane vrednosti v
podpolje; enakovredna je metoda Urejanje /
Dodaj definirano vrednost
brisanje polja; enakovredna je metoda
Urejanje / Zbriši polje
brisanje podpolja; enakovredna je metoda
Urejanje / Zbriši podpolje
lepljenje polja; enakovredna je metoda
Urejanje / Prilepi polje
lepljenje podpolja; enakovredna je metoda
Urejanje / Prilepi podpolje
shranjevanje zapisa; enakovredna je metoda
Zapis / Shrani zapis
vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS)
vnos znaka za razvrščanje "≠" (NSB/NSE)

urejevalnik zapisa

kopiranje polja; enakovredna je metoda
Urejanje / Kopiraj polje
kopiranje podpolja; enakovredna je metoda
Urejanje / Kopiraj podpolje
potrditev in zaključitev vnosa v vnosno polje
preklic vnosa v vnosno polje
odpiranje okna za prikaz šifranta

urejevalnik zapisa
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urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
iskalnik, urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa

urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa
urejevalnik zapisa

Dodatek D-3

COBISS
Atribut
Različne druge povezave
Redaktor
Sekundarni avtorji
Sistem COBISS
Splošna opomba
Splošna oznaka gradiva
Standardni identifikatorji
Status in vrsta gradiva
Status zapisa
Strani
Stvarni naslov
Številka obveznega izvoda
Številka uradne publikacije
Tipologija
UDK
UDK-skupina
UDK za iskanje
UDK za statistiko
URL
Variantni naslovi
Vir

Vrsta elektronskega vira
Vrsta kontinuiranega vira
Vrsta vsebine
Vrsta zapisa
Založnik
Založniška številka
Zbirka
Združi se z _, _ in nastane _
Značnica glavnega vpisa
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Podatki za prikaz
481a, 482a, 488ax
Zadnji redaktor zapisa
702abcdf, 712abcdefgh
Dvočrkovna oznaka sistema
300a
200b
010abdz, 011ed, 013abdz, 0172abdz, 071ab
DELETE; NEWID=nnnnn, FATH, SON,
LOCAL, 001bct, 110a
001a
215a
200a
021ab
022ab
001t
675a
675b
675c
675s
856uz
510ae, 513ae, 514a, 515a, 516a, 517a, 518a
200ahi (matična enota sestavnega dela v
monografski publikaciji)
200ahi (matična enota sestavnega dela v
kontinuiranem viru) in 011a, 215gihk (sestavni
del)
135a
110a
105bcdfg, 110d, 125c, 128a, 140def
001b
210c
071ab
225adefhivx
447ax
503a, 700abcdf, 710abcdefgh

Dodatek E.1-3
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F.2
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WORLDCAT
Zapisi so v formatu MARC 21 in dostopni na OCLC-jevem strežniku Z39.50.

F.2.1

Iskalnik

Iskalnik je podoben iskalniku za bibliografske zapise v formatu COMARC/B.
Izpuščen je gumb za shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev, gumb za preklop
med iskanjem v lokalni bazi podatkov in v COBIB-u, gumb za določitev meje,
gumb za seznam iskalnih indeksov, polje za prikaz rezultatov iskanja in polje
za izbiro predhodno shranjene poizvedbe.
Na voljo so iskalna polja:














F.2.2

Standardna številka
OCLC ID
Avtor
Naslov
Leto izida
Založnik
Jezik
Predmetne oznake
Ključne besede
Kraj založbe
Zbirka
Opombe
Enotni naslov

Pregledovalnik

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

F.2.2.1 Osnovni prikaz
V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če
obstajajo:
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OCLC ID
avtor
naslov
leto izida
impresum
Dodatek F.2-1
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COBISS





zbirka
ISBN
jezik
predmetne oznake

F.2.2.2 Prikaz v formatu MARC
V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format
COMARC/B.

F.2.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC
V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21.

F.2.3

Odložišče zapisov

Metode za zapise iz baze podatkov WorldCat 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 baze podatkov WorldCat ali neke druge tuje baze podatkov.

Dodatek F.2-2
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VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO
Postopke pri delu z zapisi iz baze podatkov CORES.XX izvajamo v
urejevalniku in odložišču vmesnika za katalogizacijo, tj. v oknu CORES.

Postopek

Izhajamo iz brskalnika.
1. Označimo razred CORES in nato izberemo metodo Razred / Vmesnik za
katalogizacijo.
Odpre se okno CORES.
Nasvet:
Okno CORES najhitreje odpremo, če kliknemo ikono
potem ko smo izbrali razred.

v orodni vrstici,

Meniji v menijski vrstici imajo enak pomen kot v oknu Bibliografski zapis.
Metode, ki pri zapisih iz baze CORES ne pridejo v poštev, so izključene.
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Dodatek G.1-1

Dodatek G.1-2

Zapis

Uredi zapis
Prevzemi zapis
Zbriši zapis
Preveri zapis
Začasno shrani zapis
Shrani kot predlogo
Shrani zapis
────────────────────
Spremeni masko vnosa
Zapusti zapis brez
shranjevanja

Iskanje

<akronim lokalne baze
podatkov>/COBIB
CONOR
CORES
────────────────────
Začasno shranjeni zapisi
Prikaži izhodiščni zapis
────────────────────
Izhod

Pogled
Razširjen prikaz
Strnjen prikaz
Osveži urejevalnik
────────────────
ZNAČKA
PREKAT
ISSN Manual
Pomoč COMARC

Urejanje
Uredi
Potrdi vnos
Prekliči
─────────────────────
Dodaj polje
Dodaj podpolje
Zbriši polje
Zbriši podpolje
─────────────────────
Kopiraj besedilo
Kopiraj polje
Kopiraj podpolje
Kopiraj vsebino podpolja
Izreži besedilo
Prilepi besedilo
Prilepi polje
Prilepi podpolje
Posebno lepljenje
─────────────────────
Pomakni navzgor
Pomakni navzdol
─────────────────────
Vstavi znak COBISS
Vstavi znak za razvrščanje
Vstavi oznako LaTeX
Dodaj definirano vrednost
─────────────────────
Pretvori v male črke
Pretvori v velike črke
Pretvori v
srbsko/makedonsko
cirilico
Pretvori v latinico
─────────────────────
Ponovi
Razveljavi
Razveljavi vse
Zamenjaj vsebino podoken
──────────────────────────────
□ Izpiši pomen kod
□ Izpiši imena polj in podpolj
□ Izpiši pomen indikatorjev
□ Razširi le izbrano polje
□ Odpri zapis v razširjeni obliki
□ Urejaj v ločenem vnosnem polju
□ Prikaži izbrano polje/podpolje
□ Pokaži spremembe
──────────────────────────────
□ Pokaži zalogo
──────────────────────────────
Določi lastnosti polja
Določi lastnosti podpolja

Nastavitve

Zapis iz baze podatkov CORES

Preveri zapis
Primerjaj zapis
───────────────────────────
Osveži zapis
Natisni zapis
───────────────────────────
Odstrani zavihek
Odstrani vse zavihke
Odstrani druge zavihke

Odložišče

COBISS3/Katalogizacija
COBISS

Slika G.1-1: Zapis iz baze podatkov CORES – seznam metod
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POSTOPKI PRI DELU Z ZAPISI IZ BAZE PODATKOV
CORES
V poglavju so opisani tipični postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov
CORES.

G.6.1

Prevzemanje zapisov

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za kontinuirani vir v bazi podatkov
CORES še ni, ga moramo prevzeti iz COBIB-a.
Postopek

Izhajamo iz okna CORES.
1. Izberemo metodo Iskanje / CORES.
Odpre se okno Iskanje – CORES.
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v bazi podatkov
CORES. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4 in dodatku G.2.
Zapisa za kontinuirani vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja.
3. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB in
isto iskanje ponovimo še v COBIB-u.
4. Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za kontinuirani vir ni niti v bazi
podatkov CORES niti v COBIB-u, moramo novi zapis za kontinuirani vir
najprej vnesti v bibliografsko bazo podatkov (gl. pogl. 8.3). Nato ponovimo
iskanje.
Zapis za kontinuirani vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
5. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb
Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
6. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni iz
COBIB-a.
7. Zapis ustrezno popravimo oz. dopolnimo. Možnosti za delo v urejevalniku
so opisane v pogl. 7.
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8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program
na to opozori.
Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v bazo podatkov CORES.
Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

G.6.2

Popravljanje in dopolnjevanje zapisov

Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali spreminjamo.
Postopek

Izhajamo iz okna CORES.
1. Izberemo metodo Iskanje / CORES.
Odpre se okno Iskanje – CORES.
2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v bazi CORES.
Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4 in dodatku G.2.
Zapis za kontinuirani vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni zapis iz baze
CORES.
4. Sledimo korakom od 7 do 8 v dodatku G.6.1.

Dodatek G.6-2
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VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV
J.2.1

Izvoza KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02

Podatke za pripravo izvozov KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02 poiščemo in
izberemo v iskalniku razreda Bibliografski zapis.
Opozorilo:
Izvoza KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02 sta namenjena izvozu do največ 2.000
zapisov, medtem ko so izvozi iz brskalnika (iz razreda Bibliografski zapis)
namenjeni večjemu številu zapisov.
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IZPISOVANJE
K.1.1

Priprava in izpis

Bibliografije in sezname predmetnih oznak pripravljamo in izpisujemo iz
brskalnika z uporabo metode Sistem / Bibliografije, predmetne oznake ….
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografije, predmetne oznake …
1. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Vrste izpisov /
Bibliografije in izberemo skupino, v kateri je želeni izpis.
Odpre se seznam izpisov.
2. V delu okna s seznamom izpisov izberemo tisti izpis, ki ga želimo
pripraviti.
3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis ...
Odpre se okno Parametri izpisa.

Slika K.1-1: Primer okna Parametri izpisa
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4. V oknu Parametri izpisa določimo vrednost parametra "Ukazno iskanje"
tako, da vpišemo iskalno zahtevo za izbor gradiva in kliknemo gumb
Poišči. Če "Ukazano iskanje" ni prvi parameter izpisa, nadaljujemo s
korakom 6.
Če rezultatov iskanja ni ali pa iskalna zahteva ni ustrezna, s klikom na
gumb Novo iskanje izpraznimo iskalno polje pri "Ukazno iskanje" in
vpišemo novi ali dopolnjeni iskalni niz.
5. Po zaključenem iskanju vpišemo pri "Zadetki" obseg enot, ki naj jih
vsebuje bibliografija.
6. Določimo vrednosti še drugih parametrov za izpis bibliografije. Posamezni
parametri so opisani v priročniku COBISS2/Izpisi, pogl. 5.
Če želimo datoteko s pripravljeno bibliografijo poslati po elektronski pošti,
vpišemo elektronski naslov pri "E-pošta".
Če želimo v ime datoteke s pripravljeno bibliografijo dodati svojo oznako,
v vnosno polje "Pripona izhodne datoteke" vpišemo izbrano oznako, ki se
doda v zadnji del imena izhodne datoteke. Če polje pustimo prazno, se v
zadnji del imena izhodne datoteke dodajo datum in čas priprave ter ime
uporabnika. Oblikuje se ime datoteke v obliki
BIBXXX_llllmmdd_hhmmss_uporabniško_ ime.format_izpisa.
7. Kliknemo gumb V redu.
Glede na izbrani format izpisa se bibliografija odpre v spletnem brskalniku.
Možnost imamo, da shranimo datoteko na lokalni računalnik. Če smo
izpolnili polje pri "E-pošta," prejmemo datoteko kot priponko na
elektronski naslov.
Opozorilo:
Priprava bibliografije z veliko enotami lahko traja dalj časa.

Možnosti ...

Po enakem postopku pripravljamo tudi izpise za sezname predmetnih oznak, le
da v levem delu okna Bibliografije, predmetne oznake … odpremo mapo
Vrste izpisov in izberemo skupino Predmetne oznake.

K.1.2

Iskanje shranjenih datotek z izpisi

Shranjeno datoteko poiščemo v brskalniku z izbiro metode Sistem /
Bibliografije, predmetne oznake …
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografije, predmetne oznake …
1. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Vrste izpisov /
Bibliografije in izberemo skupino, v kateri je želeni izpis.
Odpre se seznam izpisov.
2. V delu okna s seznamom izpisov izberemo ustrezni izpis.
3. Izberemo metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise ...

Dodatek K.1-2
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Odpre se okno BIBXXX.

Slika K.1-2: Primer okna BIB001
4. Izberemo ustrezno datoteko.
5. Kliknemo gumb Odpri.
Glede na format datoteke se bibliografija odpre v spletnem brskalniku.
Možnost imamo, da shranimo datoteko na lokalni računalnik, kjer jo
odpremo z ustreznim programom.
6. Po potrebi lahko izbrano datoteko tudi preimenujemo, pri čemer je oznaka
izbrane definicije na začetku imena nespremenljiv podatek.
7. Izbrano datoteko lahko tudi izbrišemo iz seznama shranjenih izpisov.
Opozorilo:
V seznamu pripravljenih izpisov se avtomatsko pobrišejo vsi izpisi, ki so
starejši od 7 dni, razen 100 nazadnje kreiranih izpisov ali največ 400
preimenovanih izpisov.
Možnosti ...

© IZUM, marec 2013

Po enakem postopku poiščemo tudi datoteke s seznami predmetnih oznak, le da
v levem delu okna Bibliografije, predmetne oznake … odpremo mapo Vrste
izpisov in izberemo skupino Predmetne oznake.

Dodatek K.1-3

