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  COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V6.4-00, december 2015 

 

Seznam sprememb št. 17, december 2015 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–11 spremenjeno 

   2.6  Pooblastila 2.6/1 spremenjeno 

   4  ISKALNIK 4/1–6 spremenjeno 

   4.1  Izbirno iskanje 4.1/1–6 spremenjeno 

   4.2  Ukazno iskanje 4.2/1–6 spremenjeno 

   4.3  Skeniranje 4.3/1–2 spremenjeno 

   4.4  Pregled pojmov 4.4/1 spremenjeno 

   4.5  Shranjevanje poizvedbe 4.5/1 spremenjeno 

   4.6  Izbira prikaza rezultatov iskanja 4.6/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   6.7  Druge možnosti za delo v odložišču 6.7/1–2 spremenjeno 

   7.1  Upravljanje z zapisi 7.1/1–7 spremenjeno 

   7.4  Dodajanje polj in podpolj 7.4/3 spremenjeno 

   9.2  Iskalnik 9.2/1–2 spremenjeno 

   12.1  Zapisi v latinici 12.1/1 spremenjeno 

   12.2  Zapisi v cirilici ali v kombinaciji cirilice in 

latinice 

12.2/1–11 spremenjeno 

   14.2  COBISS3/Zaloga 14.2/1 spremenjeno 

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

   Dodatek B.1  – Bibliografske baze podatkov Dodatek B.1/13–14 spremenjeno 

   Dodatek B.2  – Normativna baza podatkov Dodatek B.2/1–6 spremenjeno 

   Dodatek G.2  – Iskalnik Dodatek G.2/1 spremenjeno 

   Podatki o izdajatelju  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 
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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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COBISS3/Katalogizacija 
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Opis sprememb št. 17, december 2015 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavji 2.6 in 14.2 

Dopolnjen je nabor podpolj, ki jih lahko urejamo s pooblastilom CAT_610.  

 

2. Poglavji 4 in 9.2, dodatek G.2 

Posamezni elementi iskalnika so razvrščeni v drugačnem vrstnem redu. Vidnih je manj 

iskalnih polj, ker sta polji za dodatno omejitev iskanja (Omejevanje, Skeniranje) odslej 

ločeni v vrstici pod iskalnimi polji. Gumb za iskanje bibliografskih zapisov v lokalni bazi 

podatkov je poimenovan z akronimom knjižnice. Dodan je gumb za preklop med izbirnim 

načinom in ukaznim načinom iskanja ter spustni seznam za izbiro med logičnima 

operatorjema AND in OR. V iskalniku po bibliografskih bazah podatkov je omogočeno še 

razvrščanje rezultatov iskanja po vnaprej izbranem atributu, omogočena pa je tudi uporaba 

dodatnih operatorjev NOT, EMPTY in NOTEMPTY. V iskalniku sta odstranjena gumba 

Poišči vse in Naslednjih 10. 

 

3. Poglavje 12.2 

Za sisteme COBISS, ki uporabljajo cirilico, je dopolnjeno poglavje z navodili za vnos in 

iskanje podatkov. Za sisteme, ki načrtujejo prehod na katalogizacijo z normativno kontrolo, 

je dodano podpoglavje z opisom prevzemanja in urejanja bibliografskih zapisov.  

 

4. Dodatek A.1 

A.1.1  Osnovni indeks 

Podpolje 311a je indeksirano z indeksom /NT. 

 

5. Dodatek B.1 

B.1.3  Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Status kontrole 89 je spremenjen iz F na W. 

 

 



Spremembe št. 17 COBISS3/Katalogizacija 

 

4/4 © IZUM, december 2015 

6. Dodatek B.2 

B.2.2  Kontrole ob vnosu v podpolju 

Dopolnjena je kontrola 4. 

B.2.3  Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Obstoječa kontrola 46 je vsebinsko nova. 
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