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Programska oprema COBISS3 

Verzija V5.2-03, marec 2013 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 
 

 

V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 5.2-03 vključili naslednje spremembe in 

dopolnitve: 

 

 

1. Prevzemanje zapisov iz mreže COBISS.Net 

 

V meni Iskanje je dodana metoda COBISS.Net, s katero smo nadomestili metode za 

iskanje po posameznih bazah podatkov v mreži COBISS.Net (COBIB.SR, COBIB.CG, 

COBIB.BH, COBIB.MK in COBIB.BG). Z njo lahko iščemo po vseh vzajemnih bazah 

podatkov v mreži COBISS.Net hkrati, še vedno pa imamo možnost v iskalniku izbrati eno 

od vzajemnih baz podatkov in s tem iskati le po posamezni vzajemni bazi podatkov. 

 

2. Prenos kode države iz zapisa za vir v zapis za članek 

 

Pri katalogizaciji člankov in sestavnih delov lahko z metodo Prenesi kodo države za vir, ki 

je dodana v meni Urejanje, programsko dodamo kodo države, ki velja za vir. 

 

3. Izvoz zapisov 

 

V brskalnik je v razred Bibliografski zapis dodana metoda Izvozi zapise, s katero lahko iz 

lokalne baze podatkov izvozimo zapise v različnih formatih, npr. v formatih MARC 21, 

MARCXML (MARC 21 v xml), Dublin Core, COMARCXML. Metoda bo na voljo le 

knjižnicam, ki bodo to posebej zahtevale. 

Obstoječa izvoza zapisov v format MARC 21 (KAT-IZV-01) in format Dublin Core (KAT-

IZV-02) preko segmenta COBISS3/Izpisi sta namenjena izvozu do 2.000 zapisov, medtem 

ko so izvozi iz razreda Bibliografski zapis namenjeni izvozu večje količine zapisov. 

 

4. Povezave 

 

Odslej lahko v brskalniku v razredu Bibliografski zapis izberemo tudi povezavo od zapisa 

za monografsko publikacijo na zapise za njene sestavne dele.  

 

5. Atributi za prikaz rezultatov iskanja 

 

V seznam atributov za prikaz rezultatov iskanja v bibliografskih bazah je dodan atribut 

Sistem COBISS. V podatkih za prikaz se izpiše dvočrkovna oznaka sistema COBISS. 
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6. Iskalnik po bazi podatkov WorldCat 

 

V iskalnik so dodana iskalna polja "Ključne besede", "Kraj založbe", "Zbirka", "Opombe" 

in "Enotni naslov". 
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