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COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V5.2-03, marec 2013 

 

Seznam sprememb št. 7, marec 2013 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–10 spremenjeno 

   O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

   2.1  Baze podatkov 2.1/1–3 spremenjeno 

   2.2  Bibliografski zapisi 2.2/1 spremenjeno 

(le ref.) 

   2.3  Normativni zapisi 2.3/1 spremenjeno 

   2.6  Pooblastila 2.6/1 spremenjeno 

   3.2  Menijska vrstica 3.2/1–6 spremenjeno 

   7.1  Upravljanje z zapisi 7.1/1–2, 5–6 spremenjeno 

   7.3  Vnos podatkov 7.3/5–13 spremenjeno, dodano 

(pogl. 7.3.5.4) 

   8  KATALOGIZACIJA 8/1–3 spremenjeno 

   8.1  Zapis že obstaja v lokalni bazi podatkov 8.1/1 spremenjeno 

(le št. pogl. in ref.) 

   8.2  Prevzemanje zapisov 8.2/1–8 spremenjeno 

   8.3  Kreiranje zapisov 8.3/1–5 spremenjeno 

(le št. pogl. in ref.) 

   8.4  Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 8.4/1–6 spremenjeno 

(le št. pogl. in ref.) 

   8.5  Razreševanje podvojenih zapisov 8.5/1–3 spremenjeno 

(le št. pogl. in ref.) 

   8.6  Razreševanje lokalnih zapisov 8.6/1–3 spremenjeno 

(le št. pogl. in ref.) 

   9  NORMATIVNA KONTROLA 9/1–2 spremenjeno 

   9.1  Vmesnik za katalogizacijo 9.1/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

   9.2  Iskalnik 9.2/1–2 spremenjeno 

   9.3  Pregledovalnik 9.3/1–2 spremenjeno 

   9.4  Odložišče zapisov 9.4/1–5 spremenjeno 

   9.5  Urejevalnik zapisa 9.5/1–3 spremenjeno 

   9.6  Priprave na delo z normativno kontrolo 9.6/1–2 spremenjeno 

   9.7  Kreiranje zapisov 9.7/1–5 spremenjeno 

   9.8  Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 9.8/1–3 spremenjeno 

   9.9  Razreševanje podvojenih zapisov 9.9/1–3 spremenjeno 

   9.10  Razdruževanje zapisov 9.10/1–3 spremenjeno 
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9.11  Usklajevanje bibliografskih zapisov z 

normativnimi 

9.11/1–2 spremenjeno 

   10.2  Ročno shranjevanje zapisov 10.2/1 spremenjeno 

(le ref.) 

   11.1  Segmenti in razredi 11.1/1–2, 5–13 spremenjeno, dodano 

(pogl. 11.1.7) 

   11.6  Povezave 11.6/1 spremenjeno 

   12.2  Zapisi v cirilici ali v kombinaciji cirilice in 

latinice 

12.2/1–2 spremenjeno 

   Dodatek B.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek B.1/5–15 spremenjeno 

   Dodatek D – SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 

NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD 

Dodatek D/1–3 spremenjeno 

   Dodatek E.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek E.1/3 spremenjeno 

   Dodatek F.2 – WorldCat Dodatek F.2/1–2 spremenjeno 

   Dodatek G.1 – Vmesnik za katalogizacijo Dodatek G.1/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

   Dodatek G.6 – Postopki pri delu z zapisi iz baze 

podatkov CORES 

Dodatek G.6/1–2 spremenjeno 

(le ref.) 

   Dodatek J.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek J.2/1 spremenjeno 

   Dodatek K.1 – Izpisovanje Dodatek K.1/1–3 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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COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V5.2-03, marec 2013 

 

Opis sprememb št. 7, marec 2013 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.6  Pooblastila 

Dodano je pooblastilo za izvoz bibliografskih zapisov (KAT_EXPORT). 

 

2. Poglavje 3.2, poglavje 7.3, poglavje 8.1 

3.2.1, 8.1.2.2 

V meni Iskanje je namesto metod za iskanje po posameznih vzajemnih bazah podatkov v 

mreži COBISS.Net vključena metoda COBISS.Net, ki omogoča tudi iskanje po vseh 

vzajemnih bazah podatkov hkrati. 

3.2.3, 7.3.5.4 

V meni Urejanje je dodana metoda Prenesi kodo države za vir, ki omoča programski vpis 

kode države v zapis za članek. 

 

3. Poglavje 8 in poglavje 9 

V poglavjih 8 in 9 so spremenjeni nivoji številčenja podpoglavij.  

 

4. Poglavje 11.1  Segmenti in razredi 

11.1.7 Izvoz zapisov 

Za izvoz zapisov v različnih formatih je v razred Bibliografski zapis dodana metoda Izvozi 

zapise. 

 

5. Poglavje 11.6  Povezave 

V razred Bibliografski zapis je dodana povezava od zapisa za monografsko publikacijo na 

zapise za njene sestavne dele. 

 

6. Dodatek B.1  Bibliografske baze podatkov 

Dopolnjene so programske kontrole 60, 63, 107 in 110. 
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7. Dodatek E.1  Bibliografske baze podatkov 

V seznam je dodan atribut Sistem COBISS. 

 

8. Dodatek F.2  WorldCat 

V iskalniku je možno iskati tudi po ključnih besedah, kraju založbe, zbirki, opombah in 

enotnem naslovu. 

 

9. Dodatek J.2  Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Izvoza KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02 sta namenjena izvozu do največ 2.000 zapisov, 

medtem ko so izvozi iz brskalnika (razred Bibliografski zapis) namenjeni večjemu številu 

zapisov. 

 

Spremembe, ki veljajo za vsa poglavja v priročniku  

Sprememba terminologije 

V vseh poglavjih je v skladu s terminologijo v priročniku UNIMARC Manual. Authorities 

Format., 3rd Edition, izraz značnica (angl. heading) zamenjan z izrazom točka dostopa 

(angl. access point). 
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