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COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V5.3-02, januar 2014 

 

Seznam sprememb št. 9, januar 2014 
 

 
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 

   3.2  Menijska vrstica 3.2/1–2, 7–10 spremenjeno 

   5  PREGLEDOVALNIK 5/1–3 spremenjeno 

   5.2  Prikaz v formatu MARC 5.2/1–2 spremenjeno 

   5.3  Standardni prikaz 5.3/1 spremenjeno 

   7.9  Vpogled v priročnike 7.9/1–2 spremenjeno 

   7.11  Spreminjanje lastnosti polj in podpolj 7.11/1–2 spremenjeno 

   8.2  Prevzemanje zapisov 8.2/5–8 spremenjeno 

   8.3  Kreiranje zapisov 8.3/3–4 spremenjeno 

   9.1  Vmesnik za katalogizacijo 9.1/1–2 spremenjeno 

   10.4  Definiranje vrednosti vnaprej 10.4/1 spremenjeno 

   14.2  COBISS3/Zaloga 14.2/1 spremenjeno 

   Dodatek A.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek A.1/1–4 spremenjeno 

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

   Dodatek B.2 – Normativna baza podatkov Dodatek B.2/5–6 spremenjeno 

   Dodatek F.3 – ISSN Dodatek F.3/1–2 spremenjeno, dodano 

(pogl. F.3.2.3) 

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

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

(pogl. K.1.3) 

   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.  
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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 V5.3-02, januar 2014 

 

Opis sprememb št. 9, januar 2014 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.6, poglavje 14.2 

Dopolnjen je nabor podpolj, ki jih lahko urejamo s pooblastilom KAT_610. 

 

2. Poglavje 3.2, poglavje 7.9, poglavje 9.1, dodatek G.1 

3.2.4 in 7.9.2 

Iz menija Pogled je odstranjena metoda ISSN Manual. 

 

3. Poglavje 5 

5.2 in 5.3 

V pregledovalnik je tudi pri zavihkih MARC in Standardni prikaz dodan del okna, v 

katerem so prikazani povezani zapisi ali objekti. 

 

4. Poglavje 7.11  Spreminjanje lastnosti polj in podpolj 

V okno Lastnosti podpolja je pri "Stopnja obveznosti" dodana pojasnitev posameznih 

stopenj obveznosti. 

 

5. Poglavje 8.2  Prevzemanje zapisov 

8.2.4 

V bazi podatkov ISSN so zapisi v formatu MARC 21 in ne več v formatu ISSN MARC. 

 

6. Poglavje 8.3  Kreiranje zapisov 

8.3.2 

S poljem 017 je dopolnjen nabor podpolj, ki se z metodo Zapis / Priredi v nov zapis ne 

prenesejo v nov zapis. 
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7. Dodatek B.1  Bibliografske baze podatkov 

Dopolnjeni sta programski kontroli 88 in 114, vsebino kontrole 70 je zamenjala nova 

vsebina, dodana je kontrola 120. 

 

8. Dodatek B.2  Normativna baza podatkov 

Dopolnjena je programska kontrola 22. 

 

9. Dodatek F.3  ISSN 

Dopolnjen je opis baze podatkov ISSN, ki se odslej ažurira enkrat dnevno (prej mesečno). 

Zapisi so v formatu MARC 21, zato je spremenjen nabor iskalnih polj v iskalniku, v 

pregledovalniku (zavihek Osnovni prikaz) pa seznam atributov. V pregledovalniku je 

aktiven tudi tretji zavihek Izvorni MARC, ki omogoča prikaz zapisa v izvornem formatu 

MARC 21. 

 

10. Dodatek K.1  Izpisovanje 

Za določene skupine bibliografij (osebne bibliografije in bibliografije skupin) je dodana 

metoda Izpisovanje / Pripravi parametrske datoteke, s katero imamo možnost hkrati  

pripraviti več osebnih bibliografij z enakimi parametri ali bibliografijo skupine.  

 


