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4.4 PREGLEDOVANJE LASTNOSTI OBJEKTA 

Pregledovalnik omogoča pregledovanje atributov izbranega objekta, objektov, 

ki so z njim povezani, in njegovih vsebovanih objektov. Izberemo lahko 

posamezni objekt ali več objektov hkrati. 

 

Objekt mora biti izbran.  

 

1. Odpremo pregledovalnik. To lahko storimo na več načinov: 

 v brskalniku najprej izberemo objekt na delovnem področju in nato še 

metodo Objekt / Pokaži 

 v brskalniku najprej izberemo bližnjico do objekta in nato še metodo 

Bližnjica / Pokaži 

 v urejevalniku kliknemo ikono  za vnosnim poljem z imenom 

gumba, ki predstavlja vsebovani ali povezani objekt 

 v iskalniku izberemo objekt v seznamu najdenih objektov in kliknemo 

gumb Pokaži 

 

Odpre se okno Pregledovanje s seznamom atributov izbranega objekta ter 

seznamom objektov, ki so z izbranim objektom povezani ali v njem 

vsebovani. 

 

Opozorilo: 

V iskalniku, ki se odpre po izbiri enega od razredov, v katerih so shranjeni 

bibliografski ali normativni zapisi, se po kliku na gumb Pokaži  odpre 

pregledovalnik, v katerem se izbrani objekt ali več objektov izpiše v 

prikazu, v katerem smo nazadnje pregledovali objekt tovrstnega razreda 

(MARC, če smo pregledovali objekt v formatu COMARC/B, Standardni 

prikaz, če smo pregledovali objekt v obliki kataložnega listka, ali Osnovni 

prikaz, če smo pregledovali seznam atributov izbranega objekta). 

 

2. Za pregledovanje objekta, ki je z izbranim objektom povezan ali v njem 

vsebovan, objekt najprej označimo in nato kliknemo gumb Odpri. Izbrani 

objekt se prikaže v obstoječem oknu. Za odpiranje pregledovalnika 

izbranega objekta v novem oknu kliknemo gumb Novo okno.  

Če so objekti vsebovani v mapi objektov, moramo najprej odpreti mapo, 

tako da jo dvakrat kliknemo. 

 

Nasvet: 

Pregledovalnik za povezani ali vsebovani objekt odpremo najhitreje tako, 

da ta objekt dvakrat kliknemo. Izbrani objekt se prikaže v obstoječem oknu. 
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3. Med povezanimi objekti, ki smo jih odprli v istem pregledovalniku, se 

nazaj pomikamo z ikono , naprej pa z ikono . 

4. Če smo na delovnem področju ali v iskalniku označili več objektov in 

odprli pregledovalnik, se lahko na prejšnji objekt pomaknemo z ikono  

in na naslednji objekt z ikono .   

5. Če želimo prikazan objekt natisniti na tiskalnik, kliknemo gumb Natisni.  

 

Opozorilo: 

Za ustrezen izpis moramo imeti na računalniku nameščeno javo, verzijo 1.6 

ali novejšo. 

 

6. Za zapiranje posameznega okna pregledovalnika kliknemo gumb Zapri. Za 

zapiranje vseh odprtih oken pregledovalnikov kliknemo gumb Zapri vse. 
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