
PREDGOVOR 

COBISS2/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS2, ki 
podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 
bibliografskega sistema in servisov COBISS. Segment 
COBISS2/Katalogizacija je povezan z ostalimi programskimi segmenti 
(COBISS2/Izpisi, COBISS2/Izposoja, COBISS/OPAC), kar omogoča, da se 
isti podatki lahko uporabijo selektivno za različne namene.  

Za sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije je poleg poznavanja 
programske opreme COBISS2/Katalogizacija nujno tudi poznavanje formatov 
COMARC in UNIMARC, standardov ISBD ter katalogizacijskih pravil in 
pravil za vsebinsko obdelavo. 

V priročniku so podana natančna navodila za uporabo programske opreme 
COBISS2/Katalogizacija. Priročnik je namenjen uporabnikom začetnikom, ki 
se s sistemom vzajemne katalogizacije srečujejo prvič, kot tudi izkušenim 
uporabnikom. Razdeljen je na sedem poglavij z osmimi dodatki.  

V prvem poglavju so opisana osnovna navodila za uporabo programske 
opreme. 

V naslednjih treh poglavjih so opisani trije možni načini dela v sistemu 
vzajemne katalogizacije: zaslonski, vrstični in obnovitveni način dela. 

V petem poglavju je opisan postopek normativne kontrole.   

V šestem poglavju je predstavljen način iskanja po podrobnejših podatkih o 
stanju zaloge v posameznih lokalnih bazah podatkov.  

Najobsežnejše je sedmo poglavje, ki vključuje opis vseh ukazov, ki jih lahko 
uporabljamo v segmentu COBISS2/Katalogizacija.  

Sledijo dodatki od A do H: 

• pregled postopkov in ukazov 
• pomen ukaznih tipk 
• diakritični znaki 
• nastavitev terminala 
• nastavitev tiskalnika 
• iskalni indeksi 
• programske kontrole 
• pojasnila v zvezi s konverzijo iz formata USMARC v format COMARC 
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V priročniku podani primeri so vzeti iz pravega okolja in se lahko zaradi 
stalnega ažuriranja baz podatkov tudi spreminjajo. 

Priročnik je izdelan tako, da omogoča enostavno in ekonomično dopolnjevanje. 
Ob spremembi ali dopolnitvi programske opreme se zamenjajo samo tiste 
strani, na katerih je prišlo do spremembe. Dopolnjene strani so označene z 
novim datumom, sama sprememba vsebine pa je zaradi lažjega prepoznavanja 
ob robu strani označena s pokončno črto. 

Nove in/ali spremenjene strani IZUM pošilja knjižnicam na naslov osebe, 
odgovorne za dokumentacijo, v pogodbeno dogovorjenem številu izvodov. 
Uporabnikom priporočamo, da poskrbijo za tekoče in pravilno odlaganje novih 
in/ali spremenjenih strani ter odstranjevanje strani, ki niso več aktualne. 

Programska oprema COBISS2/Katalogizacija se nenehno izpopolnjuje. Zato so 
dobrodošli vsi predlogi, ki lahko doprinesejo k izboljšanju programske opreme 
in tega priročnika. 

Vse informacije v zvezi z delovanjem programske opreme 
COBISS2/Katalogizacija lahko uporabniki dobijo na naslednjih naslovih in 
številkah:  

 

 IZUM 
Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

pomoč po telefonu: 
+386 2 25 20 333 (7.30–15.30)  

+386 41 331 291 (15.30–21.00, sobota 8.00–13.00) 
 

telefaks: +386 2 25 24 334 
 

e-pošta: COBISSERVIS@IZUM.SI 
 

spletni strežnik: http://www.izum.si/ 

 

Ob tem prosimo uporabnike, da upoštevajo tudi navodila za komuniciranje z 
IZUM-om, ki so podana v posebnem dokumentu: Navodila za komuniciranje 
med uporabniki in IZUM-om, Maribor, maj 1999. 
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