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2.2 UREJANJE OMEJENEGA NABORA BIBLIOGRAFSKIH 

PODATKOV 

Omogočeno je urejanje vsebine naslednjih podpolj: 

• 100e – Koda za namembnost 

• 330z – Jezik povzetka ali izvlečka 

• 330a – Besedilo opombe  

• 539a – Stvarni naslov z ukazi LaTeX 

• 610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka 

• 610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake 

• 675b – Skupina 

• 675s – Statistika 

• 992b – Oznake zapisa 

• 992y – Inventarna številka serijske publikacije 

• 9930 do 9939 (podpolja z definirano vsebino na lokalnem nivoju) 
 

Omejeni nabor bibliografskih podatkov lahko urejajo uporabniki, ki imajo 

pooblastilo CAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi omejeni nabor bibliografskih 

podatkov. 

3. Odpre se okno Bibliografski zapis.  

V desnem podoknu so prikazani vsi bibliografski podatki zapisa. Podatki, 

ki jih bomo spremenili ali dodali, se bodo takoj obarvali rumeno. 

V levem podoknu so podatki, tj. polja in podpolja, ki jih lahko 

spreminjamo, izpisani v modri barvi. Polj in podpolj v zeleni barvi ne 

moremo urejati. 

4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu: 

• Polje odpremo s klikom na grafični znak  pred poljem ali z 

dvoklikom na ime polja. Polje zapremo s klikom za grafični znak . 

• Podpolje odpremo z dvoklikom na ime podpolja. Odpre se vnosno 

polje, kamor ročno vnesemo vsebino ali izberemo vrednost iz šifranta. 

Vsebino shranimo s klikom zunaj vnosnega polja ali pritiskom tipke 

<Enter>. 

• Za dodajanje novega podpolja označimo polje in izberemo metodo 

Urejanje / Dodaj podpolje (metodo lahko izberemo tudi iz priročnega 

menija). V oknu za izbiro podpolja označimo podpolje ali več podpolj 

in kliknemo gumb V redu (če je v oknu eno samo podpolje, je že 

označeno). Podpolje lahko pomaknemo za mesto navzgor ali navzdol s 

klikom na ikono  ali . 
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• Za dodajanje novega polja izberemo metodo Urejanje / Dodaj polje 

(metodo lahko izberemo tudi iz priročnega menija). V oknu za izbiro 

polja in podpolja vpišemo pri "Dodaj" oznako polja in podpolja (lahko 

tudi več podpolj (npr. 610za)) in kliknemo gumb V redu. Namesto 

vpisa oznake polja in oznake podpolja lahko polje izberemo iz 

spustnega seznama pri "Polje", podpolja pa označimo v seznamu 

podpolj.  

• Za določitev indikatorja pri polju 610 označimo polje in pritisnemo 

tipko <Enter> ali izberemo metodo Urejanje / Uredi (metodo lahko 

izberemo tudi iz priročnega menija). Iz spustnega seznama izberemo 

ustrezno vrednost indikatorja. Vrednost shranimo s klikom zunaj 

vnosnega polja ali pritiskom tipke <Enter>. 

• Za brisanje podpolja, ki smo ga dodali pomotoma, označimo podpolje 

in izberemo metodo Urejanje / Zbriši podpolje (metodo lahko 

izberemo tudi iz priročnega menija). 

• Za brisanje polja, ki smo ga dodali pomotoma, označimo polje in 

izberemo metodo Urejanje / Zbriši polje (metodo lahko izberemo tudi 

iz priročnega menija). 

5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Zapis se shrani v lokalno bazo podatkov.  

 

Po poljih in podpoljih se lahko premikamo s tipkami za pomik <dol>, <gor>. 

Posamezno polje lahko odpremo tako, da pritisnemo tipko za pomik <desno>, 

zapremo pa ga tako, da pritisnemo tipko za pomik <levo>. 

Vnos v podpolja 610a, 992b in od 9930 do 9939 z uporabo lokalnega šifranta je 

treba nastaviti v vmesniku za katalogizacijo (gl. priročnik 

COBISS3/Katalogizacija, pogl. 7.3.2.4). Po spremembi nastavitev je treba 

izvesti osvežitev podatkov. Če nihče od zaposlenih v knjižnici nima pooblastil 

za delo v segmentu COBISS3/Katalogizacija, nastavitve uredi IZUM na 

zahtevo knjižnice. 

 

Možnosti ... 
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