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10.3  PREGLEDOVALNIK 

Pregledovanje zapisov iz seznama rezultatov iskanja, ki je možno v oknu 

Pregledovanje – Normativni zapis (SGC), deluje enako kot v 

pregledovalniku bibliografskih zapisov. Razlikuje se le po naboru podatkov v 

prikazu zapisa. Tako kot v pregledovalniku bibliografskih zapisov obstajajo 

tudi tukaj tri vrste prikaza. 

10.3.1 Osnovni prikaz 

Osnovni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki seznama atributov. 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

• identifikacijska številka (SGC.SI-ID) 

• tip točke dostopa 

• normativna točka dostopa 

• normativna točka dostopa (eng) 

• opombe za uporabnike 

• variantne točke dostopa 

• širši izrazi 

• sorodne točke dostopa 

• LCSH 

• Sears 

• MeSH 

• RAMEAU 

• viri 

• opombe za katalogizatorje 

• UDK 

10.3.2 Prikaz v formatu MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/A (gl. priročnik COMARC/A). 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki: 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

• datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala 
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• datum zadnje spremembe zapisa in ime osebe, ki je zapis spremenila 

("Updated") 

• datum verifikacije zapisa in ime osebe, ki je zapis verificirala 

("Verified") 

• ime osebe, ki mora izpeljati naslednji korak v postopku redakcije zapisa 

("Adopted by") 

• status verifikacije ("In progress" – zapis v pripravi, "Unverified" – 

zapis, poslan v verifikacijo, "Returned" – zapis, vrnjen predlagatelju, da 

ga popravi ali dopolni, "Rejected" – zapis, ki v skladu z načeli SGC ne 

ustreza pogojem za vključitev v bazo podatkov SGC) 

 

Primer:  

V pregledovalniku normativnih zapisov pregledujemo zapis z identifikacijsko 

številko zapisa ID=185960. Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu: 

ID=185960 LN=0000000726 TN V1 02.04.2002 SGC::HUMGLA_SEARS 

Updated: 21.03.2018 SGC::IZUM_BISERKA Adopted by: 

SGCNV::IZUM_MATJAZZ Unverified  

Zapis je nastal na osnovi zapisa iz geslovnika Sears. Redigirala ga je urednica z 

uporabniškim imenom BISERKA. Zapis mora verificirati urednik, ki ima 

uporabniško ime MATJAZZ. 

10.3.3 Standardni prikaz 

Standardni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki po vzoru GSARE 

(Guidelines for Subject Authority and References Entries). Elementi prikaza so, 

če obstajajo, navedeni v naslednjem vrstnem redu: 

• normativna točka dostopa 

• normativna točka dostopa v angleščini 

• opombe iz bloka javnih opomb 

• variantne točke dostopa 

• širši izrazi 

• sorodni izrazi 

• ožji izrazi 

• opombe iz bloka informacij o viru podatkov 

• točke dostopa iz drugih geslovnikov 

• UDK 

• identifikacijska številka (SGC.SI-ID) 

• izvor zapisa 

• datum kreiranja  

• datum zadnje spremembe 
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