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3 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO 

Vmesnik za katalogizacijo je osrednji del segmenta COBISS3/Katalogizacija. 

V njem lahko izvajamo vse postopke obdelave bibliografskih virov, kot tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi. 

Do vmesnika za katalogizacijo dostopamo iz brskalnika preko razredov 

Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), Normativni zapis (SGC) 

in CORES. 

 

 

Slika 3-1: Brskalnik – dostop do vmesnika za katalogizacijo 

 

Delovanje vmesnika za katalogizacijo je v nadaljevanju opisano z vidika 

bibliografskega zapisa. Posebnosti vmesnika za katalogizacijo, ki se nanašajo 
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na normativni zapis iz baze podatkov CONOR, so opisane v pogl. 9.1, 

posebnosti vmesnika za katalogizacijo, ki se nanašajo na normativni zapis iz 

baze podatkov SGC, pa v pogl. 10.1. 

Vmesnik za katalogizacijo odpremo v brskalniku. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi izberemo razred Bibliografski zapis.  

2. Izberemo metodo Razred / Vmesnik za katalogizacijo. 

Odpre se okno Bibliografski zapis.  

 

Vmesnik za katalogizacijo lahko odpremo tudi tako, da kliknemo ikono  v 

orodni vrstici. Metodo Vmesnik za katalogizacijo lahko izberemo tudi iz 

priročnega menija. 

 

Ko zaključimo delo, zapremo vmesnik za katalogizacijo. 

1. Izberemo metodo Iskanje / Izhod.  

 

Opozorilo: 

Če hočemo zapreti vmesnik za katalogizacijo, v urejevalniku ali odložišču 

zapisov pa so še naloženi zapisi, nas program na to opozori.  

 

Vmesnik za katalogizacijo lahko zapremo tudi s klikom na gumb  v 

naslovni vrstici. 

 

V vmesniku za katalogizacijo lahko: 

• iščemo zapise po različnih bazah podatkov 

• urejamo obstoječe zapise 

• prevzemamo zapise iz COBIB-a 

• prevzemamo zapise iz drugih vzajemnih bibliografskih baz podatkov v 

mreži COBISS.Net 

• prevzemamo zapise iz tujih bibliografskih baz podatkov (Online 

katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN) 

• kreiramo nove zapise 

• prirejamo obstoječe zapise v nove zapise 

• brišemo zapise 

• dodajamo lokalne zapise v COBIB 

• sprožimo programsko preverjanje zapisov 

• kreiramo predloge za nove zapise 

• izpisujemo zapise 

• pregledujemo zapise in jih primerjamo 

Postopek  

Možnosti ...  

Postopek  

Možnosti ...  
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Slika 3-2: Vmesnik za katalogizacijo 

 

 

Podpoglavja: 

• Naslovna vrstica 

• Menijska vrstica 

• Orodna vrstica 

• Odložišče zapisov 

• Urejevalnik zapisa 

• Statusna vrstica 

naslovna 

vrstica 
menijska 

vrstica 

orodna 

vrstica 

urejevalnik 

zapisa 

puščici za prikaz samo urejevalnika 

zapisa ali samo odložišča zapisov zavihek 

odložišče 

zapisov 

statusna vrstica drsni trak premični rob 
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