Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev Izpisi – Bibliografije
V6.18-00, 9.–10. junij 2018
V menijski vrstici brskalnika je za menijem Sistem dodan novi meni Izpisi. Vanj je iz menija
Sistem premaknjena možnost Bibliografije, predmetne oznake ... Dodana je nova možnost
Bibliografije (nova verzija), ki vključuje naslednje standardne izpise bibliografij in predmetnih
oznak:
 Bibliografije, novosti … (abc, UDK)
o BIB001: Abecedni izpis
o BIB002: Izpis po UDK
 Bibliografije po tipologiji
o BIB201: Osebna bibliografija
o BIB251: Bibliografija skupine
o BIB261: Bibliografija ustanove
 Predmetne oznake
o DSC001: Abecedni seznam
o DSC002: Strukturirani seznam
o DSC004: Permutirani seznam
Stari izpisi bibliografij (Bibliografije, predmetne oznake …) bodo dostopni do konca oktobra
2018.
V nadaljevanju so opisane razlike med možnostma Bibliografije, predmetne oznake … in
Bibliografije (nova verzija):
• Metoda Priprava parametrskih datotek je v Bibliografije (nova verzija) nadomeščena
z naslednjimi možnostmi:
 Pripravi poizvedbo (namesto starih parametrskih datotek tipa .SEL)
 Pripravi seznam COBISS.SI-ID (novo)
 Pripravi seznam avtorjev (namesto starih parametrskih datotek tipa .DIS) – samo pri
izpisih BIB201: Osebna bibliografija in BIB251: Bibliografija skupine
• V vseh skupinah izpisov je možno pripraviti izpis tudi iz vzajemne baze podatkov.
• V skupinah izpisov Bibliografije, novosti … (abc, UDK) in Predmetne oznake sta pri
vnosu parametrov izpisa poleg parametra "Ukazno iskanje" v spustnem seznamu na voljo
še:
 "Shranjena poizvedba"
 "Seznam COBISS.SI-ID" (v izpis bodo uvrščeni zapisi iz seznama)
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• V skupini izpisov Bibliografije po tipologiji je pri izpisu BIB201: Osebna bibliografija
namesto vnosnega parametra "Šifra/značnica/CONOR-ID/datoteka", ki v stari verziji ni bil
kontroliran, na voljo spustni seznam z naslednjimi izbirami:
 "Priimek, ime (CONOR)" (išče po bazi CONOR)
 "Priimek, ime" (išče po indeksu AU)
 "Šifra raziskovalca" (išče po šifrantu raziskovalcev)
 "CONOR.SI-ID" (išče po bazi CONOR preko ključa)
 "Seznam avtorjev" (išče po pripravljenih seznamih avtorjev)
• V skupini izpisov Bibliografije po tipologiji je pri izpisu BIB251: Bibliografija skupine
namesto vnosnega parametra "Datoteka raziskovalcev" zdaj parameter "Seznam avtorjev",
pri čemer je dodana možnost iskanja po že pripravljenih seznamih.
• V skupini izpisov Bibliografije po tipologiji je pri izpisu BIB261: Bibliografija ustanove
pri vnosnem parametru "Šifra ustanove" dodana možnost iskanja po šifrantu ustanov.
• V skupini izpisov Bibliografije po tipologiji so namesto vnosnega parametra "Select" na
voljo naslednje možnosti:
 "Dodatno ukazno iskanje" (začeti se mora z logičnim operatorjem)
 "Shranjena poizvedba" (začeti se mora z logičnim operatorjem)
 "Seznam COBISS.SI-ID" (v izpis bodo uvrščeni samo zapisi s seznama za izbranega
avtorja (oz. skupino ali ustanovo)
• Novosti pri izpisnih formatih:
 novi format PDF s privzeto nastavitvijo dvokolonskega izpisa, če je izbran format
ISBD;
 posodobljeni so formati XML, HTML, TXT in LaTeX.
• Vsi vnosni parametri so opremljeni z namigi, ki na kratko opisujejo pomen parametra.
• Izbor nastavitev vhodnih parametrov si lahko za posamezno vrsto izpisa shranimo s klikom
na ikono za disketo (npr. pri določenem uporabniškem imenu je lahko pri izpisu Osebna
bibliografija vedno nastavljen parameter "Šifra raziskovalca", pri parametru "Format
bibliografske enote" vrednost IEEE, pri parametru "Format izpisa" pa vrednost PDF).
• Ukinjeni so posebni izpisi v angleščini (prej BIB202, BIB502); nadomeščeni so s
parametrom za jezik.
• Izpis zapisov CIP, ki sta ga preko izpisa BIB051 uporabljala NUK in UKM, bo nadomeščen
z drugo rešitvijo v okviru programskega segmenta COBISS3/Katalogizacija.
• Posodobljeni so formati bibliografske enote ISBD, ISO 690 in IEEE.
• Če je izpis pripravljen iz lokalne baze, so tudi povezave iz posameznih bibliografskih enot
do COBISS+ narejene do lokalnih baz.
Drugih izpisov bibliografij, vključno z izpeljankami formata ISO, ISBD in IEEE, narejenih
posebej na zahtevo posamezne knjižnice v preteklih letih (tudi pred 20 in več leti), nismo
prenašali, ker je s tem ogromno dela. Če je kakšen izpis resnično potreben, se bomo o tem
dogovarjali z vsako knjižnico posebej.

©IZUM

2/2

