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Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–11 spremenjeno 

   2.1  Baze podatkov 2.1/1–2 spremenjeno 

   4  ISKALNIK 4/3–4 spremenjeno 

(le slika) 

   8.5  Razreševanje podvojenih zapisov 8.5/1–3 spremenjeno 

   11.2  Delovno področje 11.2/1–2 spremenjeno 

   Dodatek B.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek B.1/3–16 spremenjeno 

   Dodatek C.3 – Cirilica Dodatek C.3/1–2 spremenjeno 

   Dodatek E.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek E.1/1–2 spremenjeno 

   Dodatek K.1 – Izpisovanje Dodatek K.1/3–5 spremenjeno 

       

 

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedene tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 8.5 Razreševanje podvojenih zapisov 

8.5.1  Podvojenega zapisa ni v naši lokalni bazi podatkov 

Zbrisano je opozorilo pod tč. 8, ker zapisov, označenih za brisanje, ni treba popravljati.  

 

2. Poglavje 11.2 Delovno področje 

11.2.2  Izbira zapisov 

V seznam metod je dodana metoda Objekt / Dodaj multimedijsko vsebino.  

 

3. Dodatek B.1  Bibliografske baze podatkov 

B.1.3  Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Dodana je kontrola 123. 

 

4. Dodatek C.3  Cirilica 

Dodatno je pojasnjeno iskanje v latinici in cirilici. 

 

5. Dodatek K.1  Izpisovanje 

K.1.3  Priprava parametrskih datotek 

Tudi za bibliografije ustanov (BIB6XX) je dodana metoda Izpisovanje / Priprava 

parametrskih datotek. Za bibliografije BIB2XX, BIB5XX in BIB6XX je dodana možnost 

priprave parametrske datoteke tipa sel, v katero lahko shranimo daljšo iskalno zahtevo oz. 

zahtevo, ki jo želimo uporabiti večkrat. 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Šifranti za hitrejši vnos 

V podpolja 323a, 600w–609w in 8563 so za pomoč pri vnosu dodani šifranti. Posamezni 

šifranti so poimenovani po poljih oziroma podpoljih. Dopolnjena sta tudi seznama, ki se 

uporabljata v podpoljih 200b in 300a. 
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