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Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–6, 9 spremenjeno 

   4.1  Iskalna polja 4.1/3–4 spremenjeno 

   4.2  Pregled pojmov 4.2/1–2 spremenjeno 

   6.6  Uporaba odložišča zapisov pri urejanju 6.6/1–2 spremenjeno 

   7.3  Vnos podatkov 7.3/11–12 spremenjeno 

   8.1  Postopki pri delu z bibliografskimi zapisi 8.1/9–10, 19–20 spremenjeno 

   Dodatek A.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek A.1/1–2, 5–10 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 navedne 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. 4.1  Iskalna polja 

Popravljen je primer iskanja po osebnem imenu kot predmetni oznaki. 

 

2. 4.2  Pregled pojmov 

Dopolnjen je opis funkcije pregled pojmov. 

 

3. Dodatek A.1  Bibliografske baze podatkov 

Dodana je iskalna predpona DE= za iskanje po kontroliranih predmetnih oznakah. 
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