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2 SISTEM VZAJEMNE KATALOGIZACIJE 

Zasnova online vzajemne katalogizacije je kooperativno zbiranje in 

distribuirana obdelava podatkov, kar omogoča racionalno delitev dela in 

prihranek pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva. Za vsako 

enoto zadošča samo ena obdelava, nakar je zapis preko vzajemne 

(kooperativne) baze podatkov COBIB dostopen online za vse udeležence v 

sistemu. 

Za vzajemno katalogizacijo COBISS je značilna tesna povezava lokalnih baz 

podatkov posameznih knjižnic s COBIB-om. Z uvedbo novega segmenta 

COBISS3/Katalogizacija je ta povezanost še tesnejša. Posodobljen ni samo 

uporabniški vmesnik, ampak tudi sam koncept vzajemne katalogizacije. Vsi 

popravki in dopolnitve bibliografskih zapisov v lokalnih bazah podatkov se 

avtomatsko beležijo tudi v COBIB-u, medtem ko so se v programski opremi 

COBISS2/Katalogizacija vpisovali na zahtevo katalogizatorja. Izjema so 

nekateri podatki, ki se navezujejo na vsebinsko obdelavo. Ob dopolnitvah 

zapisov v lokalni bazi se v COBIB avtomatsko shranijo le predmetne oznake, 

povezane s SGC.  

Baze podatkov vsebujejo bibliografske zapise za različne vrste bibliografskih 

virov (monografske publikacije, serijske publikacije, integrirni viri, članki in 

drugi sestavni deli, neknjižno gradivo, antikvarno gradivo), za potrebe vodenja 

osebnih bibliografij avtorjev pa tudi zapise za izvedena dela. 

Za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS je predpisana enotna 

tipologija dokumentov/del, na podlagi katere se bibliografske enote 

klasificirajo. Vsaki bibliografski enoti se določi tip (izvirni znanstveni članek, 

pregledni znanstveni članek, strokovni članek, znanstvena ali strokovna 

monografija, znanstveni ali strokovni prispevek na konferenci itd.), ki mora 

ustrezati veljavni definiciji. 

COBIB in vse lokalne baze podatkov sodelujočih knjižnic imajo enako 

strukturo bibliografskih zapisov in zbirnih podatkov o zalogi. Lokalne baze 

podatkov vsebujejo poleg teh podatkov tudi enotno strukturirane podrobne 

podatke o zalogi, ki so pomembni za lokalne funkcije knjižnic in prikazovanje 

v sistemu COBISS/OPAC. 

Za izmenjavo podatkov v sistemu COBISS se uporablja format COMARC/B za 

bibliografske podatke in format COMARC/A za normativne podatke, ki 

temeljita na formatu UNIMARC, ter format COMARC/H za podatke o zalogi, 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
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ki ga je razvil IZUM. Za mednarodno izmenjavo bibliografskih podatkov se 

uporabljata formata MARC 21 in UNIMARC. Pri implementaciji odjemalca 

Z39.50 je vgrajena konverzija iz formata MARC 21 v format COMARC, pri 

implementaciji strežnika Z39.50 pa konverzija iz formata COMARC v format 

MARC 21. 

V procesu vzajemne katalogizacije poteka vnos podatkov preko lokalnih baz 

podatkov, istočasno pa se podatki vpišejo tudi v COBIB. Praviloma so strežniki 

locirani pri informacijskem servisu. Ob tem se izvaja online indeksiranje z 

okrog 100 iskalnimi indeksi za bibliografske podatke, normativne podatke in 

podatke o zalogi. 

Katalogizator, ki želi dodati zapis v lokalno bazo podatkov, najprej preveri, ali 

je bibliografski zapis že v COBIB-u. Če je, ga prenese v svojo lokalno bazo 

podatkov in doda podrobne podatke o zalogi. Če zapisa v COBIB-u ni, ga 

kreira, nakar se zapis vpiše v COBIB in v lokalno bazo podatkov. 

V postopku kreiranja zapisa lahko preverimo, ali zapis že obstaja v kateri od 

vzajemnih baz podatkov v okviru COBISS.Net. 

Če ima knjižnični informacijski servis sklenjeno ustrezno pogodbo s centrom 

ISSN v Parizu, se pri kreiranju zapisov za serijske publikacije uporablja 

mednarodna baza podatkov ISSN, ki velja kot najpopolnejši in najbolj 

avtoritativen vir za identifikacijo serijskih publikacij. Iz nje se relevantni 

podatki prenašajo v COBIB in v lokalne baze podatkov. Možno je tudi 

prevzemanje bibliografskih zapisov iz WorldCata preko OCLC-jevega 

strežnika Z39.50 hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov, vendar mora imeti 

tudi v tem primeru knjižnični informacijski servis z OCLC-jem sklenjeno 

ustrezno pogodbo. Zapise je možno prevzemati tudi iz Online kataloga 

Kongresne knjižnice. 

Možne so še retrospektivne konverzije iz strojno čitljivih zapisov, ki jih je 

knjižnica izdelala pred vključitvijo v sistem COBISS, če izpolnjujejo 

minimalne kriterije kakovosti in kompatibilnosti s formatom COMARC. 

Konverzije se praviloma izvajajo samo v lokalnih bazah podatkov. 

Kakovost, enotnost in konsistentnost lokalnih baz podatkov in COBIB-a se 

zagotavljajo na različne načine: z normativno kontrolo, s kontrolo podvojenih 

zapisov, s programskimi kontrolami za formate COMARC, z redakcijo 

zapisov, z globalnimi šifranti za vse standardizirane podatke (npr. države, 

jeziki, UDK), z lokalnimi šifranti za vse podatke, ki so enotni znotraj knjižnice, 

z avtomatskimi števci, s kontrolo enolične identifikacije serijskih publikacij 

itd., predvsem pa tudi s sistematičnim izobraževanjem kreatorjev zapisov, ki 

morajo za to delo pridobiti dovoljenje. 

 

Podpoglavja: 

• Baze podatkov 

• Bibliografski zapisi 

• Normativni zapisi 

• Obnovitveni način dela 

• Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 

• Pooblastila 
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2.1 BAZE PODATKOV 

V sistem vzajemne katalogizacije so vključene: 

• bibliografske baze podatkov 

• normativne baze podatkov 

• arhivske baze podatkov 
 

Vzajemna bibliografska baza podatkov COBIB, lokalne baze podatkov in baza 

podatkov CORES so del vseh sistemov COBISS. 

2.1.1 Bibliografske baze podatkov 

COBIB je vzajemna bibliografska baza podatkov, ki vsebuje bibliografske 

podatke in zbirne podatke o zalogi, dodane iz vseh lokalnih baz podatkov. 

Lokalne baze podatkov so baze podatkov posameznih knjižnic. Vsaka lokalna 

baza podatkov sama zase predstavlja celoto (tj. katalog posamezne knjižnice), v 

odnosu do COBIB-a pa njen del. 

Vnos podatkov o bibliografskih virih poteka v COBIB-u, hkrati pa se zapis 

vpiše tudi v lokalno bazo podatkov. Za isti bibliografski vir se v lokalni bazi 

podatkov in COBIB-u tvori en sam zapis, ki je nato preko COBIB-a na voljo 

vsem knjižnicam v sistemu COBISS. 

CORES je specializirana baza podatkov, ki vsebuje podatke o sedanjih in 

bivših urednikih in drugih osebah ter korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju 

kontinuiranih virov. Za posamezni kontinuirani vir obstaja en zapis, ki vsebuje 

osnovne identifikacijske podatke in podatke o odgovornosti. Baza se ažurira 

sproti, in sicer za potrebe vodenja osebnih bibliografij. 

ELINKS je baza podatkov o internetnih povezavah do elektronskih publikacij. 

Zajema predvsem internetne naslove serijskih publikacij in elektronskih knjig, 

do katerih je omogočen dostop omejenemu številu uporabnikov na osnovi 

različnih pogodb med knjižničnimi konzorciji in ponudniki informacijskih 

servisov, ter internetne naslove drugih elektronskih publikacij. 

2.1.1.1 Tuje bibliografske baze podatkov 

Programska oprema COBISS omogoča prevzemanje zapisov iz drugih 

vzajemnih bibliografskih baz podatkov v mreži COBISS.Net in drugih tujih 

bibliografskih baz (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN).  

COBISS.Net je ime mreže, ki med seboj povezuje avtonomne (nacionalne) 

knjižnične informacijske sisteme COBISS različnih držav in njihove 

informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti. Sporazum o vzpostavitvi mreže 

COBISS.Net in prostem pretoku bibliografskih zapisov, ki se kreirajo v 

avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih Bosne in Hercegovine, Črne 

gore, Makedonije, Slovenije in Srbije, je bil podpisan v Beogradu februarja 

http://www.cobiss.net/cobiss-net_sporazum_si.htm
http://www.cobiss.net/cobiss-net_sporazum_si.htm
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2003, novembra leta 2006 pa je sporazum podpisala tudi Nacionalna knjižnica 

Bolgarije. Po posebni pogodbi med IZUM-om in Akademijo znanosti Albanije 

je bil v začetku decembra 2012 vzpostavljen in v mrežo COBISS.Net vključen  

sistem COBISS.AL, v katerega so se zatem vključile še druge albanske 

knjižnice. 

ISSN je baza podatkov, ki jo vzdržuje Mednarodni ISSN center v Parizu. Vsak 

ISSN, ki je dodeljen serijski publikaciji, se registrira v mednarodni bazi 

podatkov, ki se uradno imenuje Register ISSN, včasih znan kot International 

Serials Data System. Baza podatkov se konstantno dopolnjuje z letnim 

prirastom med 40.000 in 60.000 ISSN-ji, kar ustreza enakemu številu zapisov 

za publikacije. Za oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov ISSN so zadolženi 

nacionalni in regionalni ISSN centri. S posebnimi aranžmaji pa so v sistem 

vključene tudi države, ki formalno niso članice mednarodnega centra. 

Če ima knjižnica sklenjeno pogodbo s ponudnikom baze podatkov, je 

prevzemanje zapisov možno tudi iz svetovnega kataloga WorldCat (OCLC). 

WorldCat je online vzajemni katalog, v katerega je vključeno več kot 10.000 

knjižnic s celega sveta, ki so povezane z OCLC (Online Computer Library 

Center). Katalog vsebuje zapise za vse vrsta gradiva v najrazličnejših jezikih. 

Zapisi, ki so v formatu MARC 21, so narejeni po različnih katalogizacijskih 

pravilih. Pri prevzemanju v COBIB in lokalno bazo podatkov se podatki v 

zapisih konvertirajo v format COMARC/B. 

Online katalog Kongresne knjižnice (Library of Congress Online Catalog) je 

bibliografska baza podatkov Kongresne knjižnice (Library of Congress), ki je 

raziskovalna knjižnica ameriškega kongresa in obenem največja knjižnica na 

svetu. Katalog vsebuje na milijone zapisov za različne vrste gradiva v različnih 

jezikih, predvsem za monografske publikacije, rokopise, fotografije, 

kartografsko gradivo, video in zvočne posnetke. Zapisi so v formatu MARC 21 

in narejeni po anglo-ameriških katalogizacijskih pravilih (AACR). Pri 

prevzemanju v COBIB in lokalno bazo podatkov se podatki v zapisih 

konvertirajo v format COMARC/B. 

2.1.2 Normativne baze podatkov 

Normativne baze podatkov so namenjene normativni kontroli imen, kot so 

imena oseb, imena korporacij, naslovi, predmetne oznake, zemljepisna imena 

itd. Njihovo vključevanje v sisteme COBISS poteka postopoma in na različne 

načine. 

Leta 2003 je bila v COBISS.SI vključena baza podatkov CONOR.SI, v kateri 

so normativni zapisi za osebna imena in imena korporacij, ki se pojavljajo kot 

avtorji v bibliografskih zapisih. Polje za avtorje je možno povezati s 

pripadajočimi normativnimi zapisi.  

V COBISS.SI je bila v letu 2021 vključena tudi normativna kontrola 

predmetnih oznak. V Sloveniji se v ta namen uporablja Splošni geslovnik 

COBISS.SI (SGC). Normativna baza podatkov SGC vsebuje zapise za 

predmetne točke dostopa v slovenščini in angleščini. Osnovo tvorijo zapisi za 

občna, rodbinska in zemljepisna imena. Osnovo za izgradnjo normativne baze 
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podatkov SGC predstavlja prevod datoteke Sears H. W. Wilsona iz leta 2001, v 

kateri so bili zapisi za predmetne točke dostopa iz knjižne izdaje Sears List of 

Subject Headings iz leta 2000. COBISS3/Katalogizacija omogoča tudi 

redakcijo SGC, ki jo opravlja uredniški odbor geslovnika. 

Ob vzpostavitvi sistema vzajemne katalogizacije v Bolgariji sta bili s 

konverzijo poleg lokalne baze podatkov in COBIB-a vzpostavljeni tudi 

normativna baza podatkov za osebna imena in imena korporacij (CONOR.BG) 

ter normativna baza podatkov za predmetne točke dostopa (COSUB.BG). 

Bibliografski zapisi so povezani le z zapisi iz CONOR.BG, z zapisi iz 

COSUB.BG pa ne. 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena tudi v COBISS.SR, 

COBISS.AL in COBISS.KS. 

V Črni Gori imajo normativno bazo podatkov za osebna imena in imena 

korporacij (CONOR.CG), le da tam zaenkrat poteka redakcija normativnih 

zapisov, normativna kontrola pa še ni vzpostavljena. 

V vseh drugih sistemih COBISS v okviru COBISS.Net, kjer zaenkrat še ne 

obstajajo normativne baze podatkov, pa poteka redakcija relevantnih podatkov 

v bibliografskih bazah podatkov. Tako redigirani podatki bodo kasneje služili 

kot osnova za vzpostavitev ustreznih normativnih baz podatkov. 

2.1.2.1 Tuje normativne baze podatkov 

V programski opremi COBISS je omogočeno prevzemanje zapisov iz 

normativne datoteke imen LC/NAF1 – Library of Congress/NACO Authority 

File. 

LC/NAF je normativna datoteka, v kateri je več milijonov normativnih zapisov 

za imena, ki so jih prispevale knjižnice, sodelujoče v programu NACO (Name 

Authority Cooperative Program), enem od mednarodnih programov 

kooperativne katalogizacije PCC (Program for Cooperative Cataloging), ki ga 

usklajuje Kongresna knjižnica (Library of Congress). Datoteka vsebuje zapise 

za imena oseb, korporacij, sestankov in političnoteritorialnih enot ter zapise za 

enotne naslove, naslove knjižnih zbirk in točke dostopa za ime/naslov. 

Datoteka se dopolnjuje večkrat letno, zapisi v njej pa so v formatu MARC 21. 

2.1.3 Arhivske baze podatkov 

Arhivske baze podatkov so namenjene shranjevanju vseh verzij bibliografskih 

in normativnih zapisov. Arhivske baze podatkov se polnijo ob kreiranju, 

ažuriranju ali brisanju zapisov. Vsaka verzija zapisa, ki jo katalogizator shrani 

v bazo podatkov COBIB, CONOR ali SGC, se shrani tudi v arhivsko bazo, kjer 

dobi svojo identifikacijsko številko in prejšnjih verzij ne prekrije.  

V sistemu COBISS.SI je možno za vsak bibliografski zapis iz baze podatkov 

COBIB.SI in za vsak normativni zapis iz baze podatkov CONOR.SI preveriti 

 
1 Datoteka je bila pred tem vključena v sistem COBISS.SI pod imenom LC NAMES. 
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in izpisati vse predhodne verzije zapisa od leta 2007 dalje. Za normativne 

zapise iz baze podatkov SGC pa je možno preveriti in izpisati vse predhodne 

verzije zapisa od aprila 2018 dalje in tudi nekatere starejše verzije, ki so bile 

arhivirane ob večjih spremembah v geslovniku. 
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2.3 NORMATIVNI ZAPISI 

Normativna kontrola omogoča doslednejšo rabo značnic in predmetnih oznak 

pri katalogizaciji, hkrati pa tudi lažje vzdrževanje obojih v bibliografskih 

zapisih. Temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi. 

Normativni zapisi vsebujejo točke dostopa, ki so enotno določene za uporabo v 

celotnem sistemu vzajemne katalogizacije, in druge podatke, kot so variantne 

točke dostopa, sorodne točke dostopa, opombe itd. Pri katalogizaciji z 

normativno kontrolo je spreminjanje normativnih oblik, dodajanje variantnih 

oblik ali drugih podatkov možno samo v normativnem zapisu. 

Normativna kontrola je vzpostavljena za osebna imena, imena korporacij, ki 

nastopajo kot avtorji v bibliografskih zapisih, in za predmetne oznake. 

Za osebna imena lahko kratke normativne zapise z omejenim naborom polj 

kreirajo vsi katalogizatorji, ki lahko kreirajo bibliografske zapise. Za 

oblikovanje polnih normativnih zapisov za osebna imena ali imena korporacij 

pa potrebujemo posebno pooblastilo. S pooblastilom za kreiranje polnih 

normativnih zapisov lahko za normativni zapis prevzamemo odgovornost in ga 

s tem zaklenemo. Tak zapis lahko kasneje urejajo le katalogizatorji iz 

knjižnice, ki je zapis zaklenila. Postopek uporabimo pri zapisih za osebna 

imena in imena korporacij, ki jih dobro poznamo. 

Redakcijo SGC opravlja izključno uredniški odbor geslovnika, katalogizatorji 

pa lahko prispevajo le predloge za dopolnitve. 

Za usklajevanje bibliografskih baz podatkov z normativno bazo podatkov 

CONOR in SGC skrbi poseben program. Potem ko v normativnem zapisu 

CONOR spremenimo normativno, variantno ali sorodno točko dostopa, oz. v 

normativnem zapisu SGC spremenimo normativno točko dostopa, se polja v 

bibliografskih zapisih programsko spremenijo v COBIB-u, na zahtevo 

posamezne knjižnice pa tudi v lokalni bazi podatkov (gl. pogl. 9.12 in pogl. 

10.5). 
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2.6 POOBLASTILA 

Pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Katalogizacija omogočajo: 

• dostop do segmenta COBISS3/Katalogizacija ter pregled in izpis 

podatkov (CAT) 

• vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) ter kreiranje 

zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela (CAT_A_MON) 

• vzajemno katalogizacijo sestavnih delov (CAT_B1_ART) 

• vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov (CAT_B2_CON) 

• vzajemno katalogizacijo serijskih publikacij (CAT_NEWSER) 

• vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva (CAT_C_NBM) 

• vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva (CAT_D_ANT) 

• prevzemanje zapisov iz Online kataloga Kongresne knjižnice in baze 

podatkov WorldCat (CAT_NEWMARC21) 

• kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za osebna imena ter 

prevzemanje zapisov iz baze podatkov LC/NAF (CAT_NEWPN) 

• kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za korporacije 

(CAT_NEWCB) 

• urejanje vseh normativnih zapisov, tudi tistih, za katere je odgovornost 

prevzela druga knjižnica (CAT_CONOR) 

• paketno povezovanje bibliografskih zapisov z normativnim zapisom za 

osebno ime v CONOR (CAT_LINKAU) 

• prevzemanje in urejanje zapisov v bazi podatkov CORES 

(CAT_NEWCORES) 

• spreminjanje lastnosti polj in podpolj, določanje in urejanje števcev 

(CAT_EDITTYPE) 

• izvoz bibliografskih zapisov (CAT_EXPORT) 

• verifikacijo tipologije dokumentov/del (CAT_LOCKTD) 

• dostop do baze podatkov METADAT (CAT_METADAT) 

• kreiranje, urejanje in potrjevanje zapisov za predmetne oznake – 

pooblastilo za urednike (CAT_COSUB) 

• kreiranje in urejanje zapisov za predmetne oznake – pooblastilo za 

redaktorje (CAT_SUBRED) 

• vnos povezav z normativnimi zapisi SGC v bibliografske zapise 

(CAT_SUBLINK) 
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V segmentu COBISS3/Zaloga je v omejenem obsegu možno delo z 

bibliografskimi zapisi: 

• prevzemanje zapisov iz COBIB-a v lokalno bazo podatkov 

(CAT_RCT) 

• urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov v lokalni bazi 

podatkov (podpolja 100e, 330az, 539a, 610az, 675bs, 992by, 9930 do 

9939) (CAT_610) 
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4 ISKALNIK 

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča: 

• iskanje bibliografskih zapisov po različnih bazah podatkov 

• izbiro bibliografskih zapisov za nadaljnjo obdelavo 

• pregledovanje bibliografskih zapisov 

• shranjevanje poizvedb 
 

Iskalnik je sestavljen iz dveh delov. Zgornji del je namenjen vpisu poizvedbe, 

spodnji del pa prikazu rezultatov iskanja. 

 

Elementi iskalnika v lokalni bazi podatkov in COBIB-u so: 

• naslovna vrstica 

• gumb za izbiro baze podatkov: 

− COBIB.XX – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi 

podatkov 

− <Akronim lokalne baze podatkov> – iskanje bibliografskih 

zapisov v lokalni bazi podatkov 

• gumb za izbiro načina iskanja: 

− Ukazno iskanje – iskanje z iskalnimi predponami in priponami ter 

logičnimi in kontekstnimi operatorji  

− Izbirno iskanje – iskanje po iskalnih poljih 

• polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in 

potrditveno polje za padajoči način razvrščanja 

• iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja) 

• gumbi za izbiro dodatnih operatorjev EMPTY, NOT ali NOTEMPTY 

(na voljo le v izbirnem načinu iskanja) 

• polja za vnos iskalnih zahtev 

• gumbi za pregled pojmov 

• spustni seznami za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v 

izbirnem načinu iskanja) 

• polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem 

načinu iskanja) in "Skeniranje"  

• gumba za dodajanje in brisanje seznama COBISS-ID (na voljo le v 

ukaznem načinu iskanja) 

• gumba za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za 

omejevanje (na voljo le v ukaznem načinu iskanja) 
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• gumb za pretvorbo iskalne zahteve, vnesene v izbirnem načinu iskanja 

• gumb za izpis navodil za skeniranje 

• gumbi za izvršitev iskanja 

− Poišči – iskanje bibliografskih zapisov po vnosu iskalnih zahtev 

− Novo iskanje – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja 

− Zadnje iskanje – ponovitev zadnje poizvedbe 

− Shrani poizvedbo – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev 

• potrditveno polje za prelom vrstice 

• polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja  

• polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe 

• število zadetkov 

• rezultati iskanja 

• gumbi 

− Izberi – izbira enega ali več bibliografskih zapisov za nadaljnje 

delo; navadno v odložišče zapisov oz. na delovno področje  

− Pokaži – podrobni pregled enega ali več bibliografskih zapisov 

− Naslednjih 200 – prenos naslednjih 200 bibliografskih zapisov med 

rezultate iskanja 

− Zapri – izhod iz iskalnika 

• sporočilo o možnosti nadaljnjega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)  
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Slika 4-1: Iskalnik 
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Iskalnik lahko odpremo v brskalniku, vmesniku za katalogizacijo ali drugje, če 

postopek, ki ga izvajamo, zahteva iskanje bibliografskih zapisov. 

V iskalniku lahko s pomočjo iskalnih zahtev poiščemo bibliografske zapise, ki 

obstajajo v lokalni bazi podatkov ali COBIB-u. 

 

Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo (gl. pogl. 3).  

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.  

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>).  

 

Nasvet: 

Iskalnik najhitreje odpremo, če pritisnemo tipko <F3> ali če kliknemo 

ikono . 

 

2. Po potrebi zamenjamo način iskanja s klikom na gumb Ukazno iskanje ali 

Izbirno iskanje. 

3. Dodamo lahko tudi vnaprej pripravljen seznam identifikacijskih številk s 

klikom na gumb Seznam COBISS-ID (gl. pogl. 4.7).  

 

Opozorilo: 

Gumb Seznam COBISS-ID je na voljo le v ukaznem načinu iskanja. 

 

4. Določimo iskalno zahtevo (gl. pogl. 4.1–4.3). 

Iskalno zahtevo lahko določimo tudi tako, da v polju "Poizvedbe" iz 

spustnega seznama izberemo ustrezno poizvedbo, ki smo jo že prej shranili 

(gl. pogl. 4.5). Pri tem se iskalna zahteva, ki sestavlja izbrano poizvedbo, 

prenese v iskalna polja. 

 

Nasvet: 

Pri oblikovanju iskalne zahteve si lahko pomagamo tudi tako, da iskalno 

zahtevo najprej sestavimo s pomočjo iskalnih polj v izbirnem načinu 

iskanja in nato kliknemo gumb . Po kliku na ta gumb program zamenja 

način iskanja iz izbirnega v ukaznega ter pretvori vneseno iskalno zahtevo 

v ustrezno strukturo za iskanje (iskalnim pojmom so dodane predpone in 

pripone, povezujejo pa jih logični in kontekstni operatorji). Iskalno zahtevo 

nato po potrebi še dopolnimo ali jo kako drugače preoblikujemo, preden 

izvedemo iskanje. 

 

5. Izberemo lahko način razvrščanja rezultatov iskanja po določenem  

atributu. Če označimo potrditveno polje pri "Padajoče", bodo vsi rezultati 

iskanja razvrščeni padajoče po izbranem atributu. 

6. Kliknemo gumb Poišči.  

Sproži se iskanje v lokalni bazi podatkov.  

 

  

Postopek  
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Opozorilo: 

Če smo predhodno dodali seznam identifikacijskih številk, se iskanje v 

izbrani bazi podatkov izvede le v zapisih, katerih identifikacijske številke so 

v seznamu. 

 

Po zaključenem iskanju se v spodnjem delu okna iskalnika izpišejo rezultati 

iskanja. Sivo so obarvani zapisi, označeni za brisanje (001a = "d"). 

7. Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo vrsto prikaza rezultatov iskanja 

(gl. pogl. 4.6). 

8. Če označimo potrditveno polje pri "Prelom vrstice", se izpišejo rezultati 

iskanja s prelomom besedila (besedilo je izpisano navzdol in v celoti). Če 

potrditveno polje počistimo, se izpišejo rezultati iskanja brez preloma 

besedila (besedilo je izpisano v desno in le v širini stolpca).  

9. Kadar program najde več kot 10 bibliografskih zapisov, ki ustrezajo 

navedenim iskalnim zahtevam, se med rezultate iskanja prenese le prvih 10. 

Prenos naslednjih 200 bibliografskih zapisov med rezultate iskanja 

sprožimo s klikom na gumb Naslednjih 200. 

10. Prikazane rezultate iskanja lahko naknadno uredimo: podatke razvrstimo po 

različnih kriterijih, zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino 

stolpca. Uredimo lahko le tiste rezultate iskanja, ki so prikazani v spodnjem 

delu okna iskalnika. 

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Podatki se razvrstijo 

naraščajoče ali padajoče, pri čemer simbolom najprej sledijo številke, nato 

črke. 

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb miške in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb miške in rob povlečemo levo ali 

desno.  

 

Nasvet: 

Če želimo rezultate iskanja, ki so prikazani v spodnjem delu iskalnika, 

uporabiti za nadaljnjo obdelavo, jih lahko skopiramo v Excelovo datoteko. 

Kliknemo bibliografski zapis v rezultatih iskanja ter s kombinacijo tipk 

<Ctrl> + <C> in <Ctrl> + <V> prenesemo seznam na izbrano mesto v 

Excelovi datoteki. 

 

11. Po iskanju lahko med rezultati iskanja označimo določen bibliografski 

zapis ali več zapisov hkrati in jih prenesemo v odložišče zapisov tako, da 

jih najprej označimo in nato kliknemo gumb Izberi. 

Več bibliografskih zapisov hkrati lahko označimo na naslednje načine: 

• če so zapisi v seznamu izpisani drug za drugim 

− kliknemo prvi zapis 

   

  



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

4-6 © IZUM, februar 2021 

 

− pritisnemo in držimo tipko <Shift> 

− kliknemo zadnji želeni zapis 

− spustimo tipko <Shift> 

ali 

− s kazalcem miške pokažemo na prvi zapis 

− pritisnemo levi gumb miške in povlečemo do zadnjega želenega 

zapisa 
 

• če zapisi v seznamu niso izpisani drug za drugim 

− pritisnemo in držimo tipko <Ctrl> 

− kliknemo vsak posamezni zapis 

− spustimo tipko <Ctrl> 
 

 

Nasvet: 

Bibliografski zapis najhitreje prenesemo v odložišče zapisov, če ga dvakrat 

kliknemo.  

 

12. Enega ali več bibliografskih zapisov iz rezultatov iskanja pregledamo tako, 

da jih označimo in kliknemo gumb Pokaži. 

Odpre se pregledovalnik bibliografskega zapisa (gl. pogl. 5). 

13. Vpisane iskalne zahteve in rezultate iskanja zbrišemo s klikom na gumb 

Novo iskanje. 

14. Če želimo ponoviti zadnje iskanje oz. ponovno preveriti rezultate iskanja, 

moramo klikniti gumb Zadnje iskanje. 

15. Iskanje v COBIB-u sprožimo s klikom na gumb COBIB.XX.  

Izvede se iskanje z isto iskalno zahtevo kot v lokalni bazi podatkov. 

Ponovno iskanje v lokalni bazi podatkov sprožimo s klikom na gumb 

<Akronim lokalne baze podatkov>. 

16. Za izhod iz iskalnika brez izbire zapisa kliknemo gumb Zapri. 

 

Iskalnik lahko odpremo tudi v brskalniku, tako da najprej izberemo razred 

Bibliografski zapis in nato metodo Razred / Išči. 

 

Podpoglavja: 

• Izbirno iskanje 

• Ukazno iskanje 

• Skeniranje 

• Pregled pojmov 

• Shranjevanje poizvedbe 

• Izbira prikaza rezultatov iskanja 

• Iskanje s seznamom identifikacijskih številk zapisov 

   

Možnosti ...  
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Iskanje po "Jezik"  

Bibliografske podatke, ki so kodirani (npr. jezik, bibliografski nivo,  

UDK – vrstilec za iskanje), iščemo preko šifranta v ločenem oknu.  

 

1. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve. 

2. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno vrednost na naslednje načine: 

• s kazalcem miške pokažemo nanjo in kliknemo 

• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <Pg Dn>)  

• poiščemo jo z gumboma Poišči in Išči dalje  

Pri iskanju vrednosti v šifrantu kliknemo gumb Poišči in v okno za vpis 

iskalnega pojma vnesemo vrednost. Zadošča, da vpišemo samo del 

vrednosti, ki jo iščemo, pri čemer pa ne smemo uporabljati znaka za 

krajšanje "*", ker program išče izključno vpisani niz znakov. 

S klikom na gumb Išči dalje pa iščemo vse naslednje vrednosti, če prva 

označena vrednost v šifrantu ne ustreza. 

3. Kliknemo gumb V redu ali pa pritisnemo na preslednico oz. tipko <Enter>.  

Izbrana vrednost se prenese v polje pred ikono za prikaz šifranta. 

 

Nasvet: 

V šifrantu najhitreje izberemo vrednost, če v šifrantu s kazalcem miške 

pokažemo nanjo in jo dvakrat kliknemo.  

 

Če kodiran podatek poznamo, ga lahko vnesemo v polje za vnos iskalne 

zahteve tudi ročno. Pred tem to polje aktiviramo s klikom na ikono . V 

vnosno polje moramo vpisati kodo in ne razrešitve kode. 

 

Primer: 

Če želimo poiskati zapise za dela Franza Kafke v angleškem jeziku, vpišemo 

pri "Avtor – oseba" Kafka, Franz*, pri "Jezik" pa izberemo iz šifranta  

"eng" – angleški. 

 

 

Iskanje po "Leto izida"  

V iskalnem polju "Leto izida" je možno iskanje po enem letu izida ali po 

večletnem obdobju. Pri iskanju po enem letu izida vnesemo letnico ali pri "Od" 

ali pri "Do". Po kliku na gumb Poišči ali kliku v katero koli drugo vnosno polje 

se vpisana iskalna zahteva programsko prepiše tudi v drugo vnosno polje pri 

"Do" ali pri "Od". Pri iskanju po obdobju vpišemo prvo letnico pri "Od", drugo 

pa pri "Do". 

  

Postopek 

  

Možnosti ...  
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Primer: 

Pri "Leto izida" vpišemo npr. pri "Od" 2008, pri "Do" pa 2010.  

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so izšla med letoma 2008 in 2010.  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju po obdobju ne uporabljamo znakov "*" ali "%" za krajšanje. Za 

želeno obdobje vpišemo letnici v celoti. 

 

 

Iskanje po "ISBN" 

Pri iskanju po številki ISBN vezajev ni treba vnašati. 

 

Primer: 

Pri "ISBN" vpišemo npr. 9616162861.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki imajo vpisano številko ISBN  

 961-6162-86-1.  

 

 

Iskanje po "Predmetne oznake SGC"1 

Pri iskanju po predmetnih oznakah SGC se upoštevajo polja 6XX, ki imajo v 

podpolju 2 vpisano kodo "SGC". Kot iskalno zahtevo moramo vpisati celotno 

predmetno oznako in vsa predpisana ločila med podpolji. Uporabimo lahko 

znake za krajšanje. 

Pri oblikovanju iskalne zahteve si pomagamo z vpogledom v geslovnik. 

 

1. Pri "Predmetne oznake SGC" vpišemo poljubne besede ali začetke besed iz 

predmetne oznake. 

2. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve. 

Dobimo seznam tistih točk dostopa iz SGC, v katerih nastopajo vpisane 

besede oz. začetki besed. V seznamu so gesla SGC v slovenščini in 

angleščini, neizbrani izrazi, lahko tudi gesla iz drugih geslovnikov. V desni 

polovici okna vidimo normativni zapis, ki pripada trenutno izbrani točki 

dostopa. 

3. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno točko dostopa na naslednje 

načine: 

• postavimo se nanjo s kazalcem miške in kliknemo 

• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <Pg Dn>)  

• z gumbom Prikaži povezave lahko preverimo še povezane normativne 

 
1 Iskanje s "Predmetne oznake SGC" da rezultate le, če imamo v bibliografski bazi zapise s predmetnimi 

oznakami iz SGC. Ne glede na rezultate pa je s klikom na ikono  na tem mestu možno pregledovanje 

po geslovniku.  

  

Postopek 
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zapise 

4. S klikom na Izberi se za izbrano točko dostopa v vnosno polje iskalnika 

prenese pripadajoča normativna oblika (geslo). Gumb Izberi ni aktiven, 

kadar izberemo napotilni ali splošno pojasnjevalni zapis. V tem primeru 

moramo iskalno zahtevo preoblikovati v skladu z navodilom v napotilu. 

 

Primer: 

Če želimo poiskati publikacije, ki govorijo o onesnaženju, vpišemo pri 

"Predmetne oznake SGC" pojem onesnaženje. V geslovniku vidimo, da je 

onesnaženje neizbrani izraz, zato v iskalnik kot iskalno zahtevo prenesemo 

geslo onesnaževanje. 

 

 

Iskanje po "Ključne besede"  

V iskalnem polju "Ključne besede" je možno besedno iskanje po vseh poljih in 

podpoljih, ki so indeksirana kot osnovni indeks (gl. dodatek A.1). Kot iskalno 

zahtevo lahko vnesemo eno ali več besed, med katerimi se pri iskanju 

programsko upošteva operator AND.  

 

Primer: 

Če želimo poiskati publikacije, ki govorijo o knjižničarstvu in znanosti, 

vpišemo pri "Ključne besede" oba iskalna pojma knjižničarstvo znanost.  

4.1.2 Iskanje po več iskalnih poljih 

Iskalne zahteve lahko med seboj kombiniramo, tako da jih vpišemo pri 

posameznih iskalnih poljih. Privzeto je med iskalnimi polji nastavljen logični 

operator AND.  

 

Primer:  

Pri "Avtor – oseba" vpišemo npr. Eco, Umberto*, pri "Naslov" pa npr. Ime 

rože. Med obema iskalnima poljema je nastavljen logični operator AND. 

Rezultat iskanja so zapisi za dela, katerih avtor je Umberto Eco in imajo 

naslov Ime rože. 

 

Primer:  

Pri "Kraj izida" vpišemo npr. New York, pri ponovljenem iskalnem polju 

"Kraj izida" pa npr. Berlin. V spustnem seznamu izberemo logični operator 

OR.  

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so bila izdana v New Yorku ali Berlinu. 
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4.1.3 Dodatni operatorji 

Iskalne zahteve lahko dodatno omejimo z uporabo dodatnih operatorjev. 

• EMPTY 

Operator EMPTY določa, da med rezultati iskanja ni zapisov, ki bi 

vsebovali atribut, po katerem smo omejili izbrano iskalno polje.  

 

Primer:  

Pri "Avtor – oseba" izberemo operator EMPTY.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki ne vsebujejo polj 700, 701 in 702. 

 

Opozorilo: 

Če pri posameznem iskalnem polju izberemo operator EMPTY, je vnos 

iskalne zahteve v vnosno polje onemogočen.  

 

• NOT 

Operator NOT določa, da so med rezultati iskanja zapisi, ki ne vsebujejo 

vrednosti, ki jo vpišemo v vnosno polje pri izbranem iskalnem polju. 

 

Primer:  

Pri "Jezik" izberemo operator NOT ter vpišemo slv.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki v podpolju 101a ne vsebujejo kode za 

slovenski jezik. 

 

• NOTEMPTY 

Operator NOTEMPTY določa, da so med rezultati iskanja zapisi, ki 

zagotovo vsebujejo atribut, po katerem smo omejili izbrano iskalno polje.  

 

Primer:  

Pri "Zbirka" izberemo operator NOTEMPTY.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo podatek o knjižni zbirki. 

  

Opozorilo: 

Če pri posameznem iskalnem polju izberemo operator NOTEMPTY, je vnos 

iskalne zahteve v vnosno polje onemogočen.  

 

Opozorilo: 

Pri izvajanju iskanja imajo prednost operatorji NOT, EMPTY in NOTEMPTY, 

nato operatorja AND in OR. Če slednja dva kombiniramo, se iskanje izvaja po 

takšnem zaporedju, kot sta operatorja zapisana (če torej operator OR stoji 

pred operatorjem AND, ima OR prednost).  
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Primer: 

Pri "Zbirka" izberemo operator EMPTY, pri "Založnik" pa vpišemo Beletrina. 

Med obema iskalnima poljema uporabimo operator AND.  

Rezultat iskanja so zapisi za publikacije Beletrine, brez podatka o knjižni 

zbirki. 

4.1.4 Omejevanje  

Omejevanje je postopek, s katerim omejimo iskanje po vrsti bibliografskega 

vira ali pisavi. Oba podatka sta kodirana.  

 

1. Pri "Omejevanje" kliknemo ikono . 

Odpre se okno Omejevanje, v katerem iz seznama izberemo ustrezno 

vrednost, po kateri želimo omejiti iskanje. 

 

V polje za vnos iskalne zahteve pri "Omejevanje" lahko vpišemo tudi eno ali 

več pripon, po katerih želimo omejiti iskanje. Pripone ločimo z vejico 

(presledka ne vnašamo). 

 

Primer: 

Če želimo poiskati vse članke, ki jih je leta 2005 napisal Mitja Novak, vpišemo 

pri "Avtor – oseba" Novak, Mitja*, pri "Leto izida" 2005 in iskalni zahtevi 

povežemo z operatorjem AND, pri "Omejevanje" pa iz šifranta izberemo vrsto 

bibliografskega vira ART, ki velja za članke. 

 

Primer: 

Pri "Omejevanje" vpišemo npr. BMA,MON. 

Med rezultati iskanja so zapisi za knjige, ki vsebujejo v podpolju 001b kodo 

"a" – tekstovno gradivo, tiskano, ne vsebujejo podpolja 130a in v podpolju 

001c vsebujejo kodo "m" – monografska publikacija.  

 

Postopek 

Možnosti ...  
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4.3 SKENIRANJE  

Skeniranje je postopek, s katerim lahko zožimo iskanje v drugih iskalnih poljih. 

Na ta način lahko iščemo tudi po neindeksiranih podpoljih ter vrednostih 

indikatorjev ali pa preverimo prisotnost nekega podpolja oz. indikatorja v 

bibliografskem zapisu. 

 

1. Pri "Skeniranje" vpišemo oznako polja in podpolja ali indikatorja, enačaj in 

iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z logičnimi operatorji. 

Uporabimo lahko logični IN (vnesti moramo znak "&"), logični ALI (vnesti 

moramo znak "&OR") in logično negacijo (vnesti moramo znak "&NOT"). 

Iskalno zahtevo vnesemo v obliki: 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> & 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>... 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> 

&NOT <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni 

pojem>... 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &OR 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>... 

 

Pri skeniranju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini 

ali na koncu z znakoma "%" ali "*": 

• znak "%" nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več) 

• znak "*" nadomesti poljuben niz znakov 
 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. PY=2008/mon and LA=scc, pri 

"Skeniranje" pa npr. 105f=g & 200ind1=0 

Na ta način poiščemo zapise za monografske publikacije v srbskem jeziku, ki so 

bile izdane leta 2008 in vsebujejo kodo "g" – poezija v podpolju 105f – Koda 

za literarno vrsto ter imajo v polju 200 – Naslov in navedba odgovornosti 

vrednost prvega indikatorja enako 0 – Naslov ni pomemben. 

  

   

Postopek  
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Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. TD=2.30:2.32 and PY=2007, pri 

"Skeniranje" pa npr. 101d=* &NOT 101d=eng 

Na ta način poiščemo zapise za zbornike, ki so bili izdani v letu 2007 in imajo 

v podpolju 001t – Tipologija dokumentov/del vpisane kode za tipologijo del 

"2.30", "2.31" ali "2.32" ter vsebujejo povzetek v katerem koli jeziku 

(101d – Jezik povzetka), ne vsebujejo pa povzetka v angleškem jeziku.  

 

Primer: 

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. 215a=%%%% str. 

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg 

na petem mestu presledek in za njim besedo "str.", tj. zapise, ki vsebujejo 

podatek o številu strani, ki je višje od 1000 oz. imajo v podpolju 215a 

izpolnjena vsa štiri mesta (npr. [24] str.). 

 

V iskalno zahtevo pri "Skeniranje" ne vnašamo znakov za vklop oz. izklop 

ukazov LaTeX in znaka NSB/NSE. 

Lahko pa uporabljamo oklepaje in z njimi na ustreznih mestih spremenimo 

vrstni red izvajanja posameznih operacij iskanja. 

Vrstni red izvajanja operacij iskanja: 

• oklepaj 

• "&NOT" 

• "&" 

• "&OR" 
 

Primer: 

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. 105f=a* &NOT (205a=*ponat* &OR 

100c=19*) 

Na ta način poiščemo zapise za romane poljubnega žanra (105f=a*), med 

katerimi ni ponatisov (205a=*ponat*), prav tako pa niso izšli med letoma 1900 

in 1999 (100c=19*). Program najprej poišče iskalne pojme, ki so navedeni v 

oklepajih. 
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4.7 ISKANJE S SEZNAMOM IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK 

ZAPISOV 

V ukaznem načinu iskanja lahko uporabimo predhodno shranjene sezname 

COBISS-ID za nadaljnje iskanje. 

 

1. Kliknemo gumb Seznam COBISS-ID.  

Odpre se okno Seznam COBISS.XX-ID.    

2. Vpišemo identifikacijske številke, ki jih med seboj ločimo z novo vrstico, 

vejico, presledkom ali tabulatorjem.  

 

Opozorilo: 

V seznam lahko dodamo največ 25.000 ID-jev. Če jih dodamo več, se pri 

iskanju upošteva le prvih 25.000. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Na gumbu se izpiše število dodanih COBISS-ID-jev. 

4. Vnesemo lahko dodatne iskalne zahteve (gl. pogl. 4.2–4.3). 

5. Kliknemo gumb Poišči. 

Sproži se iskanje v izbrani bazi podatkov, a le v zapisih, katerih 

identifikacijske številke so bile dodane v seznam. Izpišejo se rezultati 

iskanja, ki ustrezajo iskalnim zahtevam. 

6. Seznam identifikacijskih številk zbrišemo s klikom na gumb  ali gumb 

Novo iskanje. 

 

Postopek 
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5.2 PRIKAZ V FORMATU MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/B. 

Najprej so navedeni podatki o zapisu iz sistemskega polja, nato sledijo polja s 

podpolji in indikatorji. 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki (če obstajajo): 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

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

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

("Updated") 

• datum zadnjega prevzema iz COBIB-a in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("Copied") 

• datum prvega prevzema iz COBIB-a ("First Copied") 

• datum prenosa zapisa v COBIB ("SaveToHost") 

• datum potrditve tipologije in ime osebe, ki je tipologijo potrdila ("TD 

Confirmed") 

• datum zadnje avtomatske uskladitve bibliografskih zapisov z 

normativnima bazama podatkov CONOR in SGC ("SynToCon") 

• datum prevzema zapisa iz mreže COBISS.Net in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("COBISS.Net") 

• datum zadnjega vpisa podatkov o zalogi v segmentu COBISS3/Zaloga 

in ime osebe, ki je podatke vpisala ("COBISS3") 

• oznaka, da je bil zapis shranjen v segmentu COBISS2/Katalogizacija 

("KAT2") 

 

Primer: 

V pregledovalniku pregledujemo zapis z identifikacijsko številko zapisa 1168. 

Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu: 

ID=1168 LN=0000011525 M V4 06.11.2002 SIKRSL::METKA Updated: 

22.01.2008 IZUM::TANJA Copied: 22.01.2008 IZUM::TANJA First Copied: 

22.01.2008 SynToCon: 05.09.2005 KAT2 
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Pri izpisu zapisa so uporabljene naslednje barve: 

• rdeča za številke polj 

• črna za številčne vrednosti indikatorjev in vsebino v podpoljih 

• zelena za oznake podpolj 

• modra za oznake elementov 

• vijolična za vsebino, ki je vnesena v podpolje 996/997f – Številčna 

oznaka publikacije – inventarna številka 

 

Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi ali objekti, si jih lahko 

ogledamo v delu okna Povezave. 
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6.2 DODAJANJE ZAPISOV V ODLOŽIŠČE 

V odložišče zapisov lahko dodamo en zapis ali več. V odložišče dodajamo 

zapise iz iskalnika, različne variante zapisov za isti bibliografski vir in začasno 

shranjene zapise.  

6.2.1 Dodajanje zapisov iz iskalnika 

V odložišče lahko dodajamo zapise z aktiviranjem iskalnika v različnih bazah 

podatkov (tj. v lokalni bazi podatkov oz. COBIB-u, normativni bazi podatkov 

CONOR in SGC, bazi podatkov CORES, v kateri drugi vzajemni bibliografski 

bazi podatkov v mreži COBISS.Net ali drugi tuji bazi podatkov (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)). 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim baze podatkov>  

(npr. Iskanje / CONOR). 

Odpre se okno Iskanje – <…> (npr. Iskanje – Normativni zapis 

(CONOR)). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. Med rezultati je lahko tudi več 

zapisov. 

3. Označimo ustrezni zapis oz. več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. V 

odložišče lahko dodamo tudi več zapisov. 

6.2.1.1 Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u 

V lokalni bazi podatkov lahko poiščemo zapise, ki so bili v COBIB-u 

dopolnjeni, in jih po potrebi posodobimo. 

 

1. Izberemo metodo  Iskanje / Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u. 

Odpre se okno Iskanje – Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u.  

2. Vpišemo iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.  

Odpre se okno Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u, v katerem so le zapisi, ki 

so bili po tem, ko so bili vpisani v našo lokalno bazo, dopolnjeni v 

vzajemni bazi.  

3. Zapise preverimo in tiste, ki jih želimo posodobiti, izberemo. 

Postopek  

Postopek  



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

6.2-2 © IZUM, februar 2021 

 

Izbrani zapisi se naložijo v odložišče. Z metodo Zapis / Uredi zapis jih 

ponovno prevzamemo, da se dopolnitve iz COBIB-a shranijo tudi v našo 

lokalno bazo. 

 

Opozorilo: 

Iskanje dopolnjenih zapisov je omejeno na 5.000 zapisov. Priporočamo, da 

se iskanje razdeli na manjše dele; npr. na obdobje nekaj mesecev ali let 

(odvisno od velikosti lokalne baze), ko so bili zapisi kreirani. 

 

Zapise, ki so bili dopolnjeni v COBIB-u, lahko poiščemo tudi z razredno 

metodo Bibliografski zapis / Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u v brskalniku.  

 

6.2.2 Dodajanje zapisa za isti bibliografski vir 

Izbranemu zapisu v odložišču lahko dodamo pripadajočo verzijo zapisa iz 

lokalne baze podatkov ali COBIB-a. Na ta način lahko primerjamo različne 

verzije zapisa za isti bibliografski vir. 

6.2.2.1 Verzija zapisa iz COBIB-a 

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz  

COBIB-a, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz COBIB-a 

lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča. 

 

1. Poiščemo in izberemo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a. 

Pripadajoči zapis iz COBIB-a se doda v odložišče zapisov. 

 

Opozorilo: 

Če v COBIB-u ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.  

6.2.2.2 Verzija zapisa iz lokalne baze podatkov 

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz lokalne 

baze podatkov, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz lokalne 

baze podatkov lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča. 

 

1. Poiščemo in izberemo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze 

podatkov. 

Pripadajoči zapis iz lokalne baze podatkov se doda v odložišče zapisov. 

 

Postopek  

  

Postopek  

  

Možnosti ...  
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Napako, ki se izpiše v programskem sporočilu, uvaja besedna zveza 

"Priporočeni popravki". 

• ali gre za neko drugo (morebitno) pomanjkljivost oz. neskladje v zapisu 

(zapis lahko kljub temu shranimo) 

Obstaja možnost, da je v zapisu neka druga (morebitna) pomanjkljivost 

oz. neskladje (v dodatku B je ta vrsta pomanjkljivosti oz. neskladja 

označena kot "I" – Info), na katero nas program opozori; hkrati nas tudi 

vpraša, ali se želimo vrniti v zapis. Pomanjkljivost oz. neskladje 

popravimo, tako da se vrnemo v urejevalnik. Če pa je zapis pravilen, ga 

shranimo brez popravka. Pomanjkljivost oz. neskladje, ki se izpiše v 

programskem sporočilu, uvaja beseda "Opozorilo". 

• ali v zapisu obstajajo nepovezane značnice, ki se pojavijo tudi kot 

normativne točke dostopa v normativnih zapisih (zapis lahko kljub 

temu shranimo) 

Za opozorilom se izpiše seznam s temi normativnimi zapisi. Če 

ugotovimo, da gre pri nepovezani značnici za isto entiteto kot v 

normativnem zapisu, jo povežemo (gl. pogl. 7.3.4.1.2). 

• ali je zapis morebiti dvojnik (zapis lahko kljub temu shranimo) 

Obstaja možnost, da je zapis dvojnik. Za opozorilom se izpiše seznam 

vseh možnih podvojenih zapisov. Če tega nismo storili že prej, 

moramo ponovno preveriti vse podatke, ki identificirajo bibliografski 

vir. 

 

 

Zapis mora biti v urejevalniku. 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake oz. pomanjkljivosti, ki jih je bilo možno programsko 

ugotoviti, se odpre okno Opozorilo s seznamom napak.  

1. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

2. Če so bile v zapisu ugotovljene nedvomne napake, nas program vrne v 

urejevalnik. Podatke v zapisu ustrezno popravimo oz. dopolnimo in 

zapis ponovno shranimo.  

3. Če so bila v zapisu ugotovljena neskladja, ki so lahko napake, nas 

program vpraša, ali se želimo vrniti v urejanje zapisa.  

1. Za ponovno urejanje kliknemo gumb Da, nato pa podatke v zapisu 

ustrezno popravimo oz. dopolnimo in zapis ponovno shranimo.  

2. Če kliknemo gumb Ne, se zapis shrani brez popravkov. 

Če bi se polja za vsebinsko obdelavo pri shranjevanju v COBIB 

spremenila, nas program na to opozori z vprašanjem:  

 

Pogoj 

Postopek  
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Slika 7.1-1: Shranjevanje polj za vsebinsko obdelavo 

 

1. S klikom na gumb Da shranimo polja za vsebinsko obdelavo v COBIB 

in v lokalno bazo podatkov. S tem polja za vsebinsko obdelavo, ki so 

bila v zapisu pred urejanjem, prekrijemo. 

2. S klikom na gumb Ne shranimo polja za vsebinsko obdelavo le v 

lokalno bazo podatkov, medtem ko v COBIB-u ostanejo 

nespremenjena. 

3. Lahko se tudi vrnemo v urejanje zapisa, če kliknemo gumb Prekliči. 

Zapis dopolnimo in ponovno shranimo. 

Ko je zapis shranjen, dobimo sporočilo o tem, v katere baze podatkov je bil 

shranjen. 

4. Okno Sporočilo zapremo s klikom na gumb V redu. 

Zapis se odstrani iz urejevalnika in iz zavihka Delovni zapis v odložišču 

zapisov. Hkrati se v odložišču zapisov prikaže najnovejše stanje zapisa. 

7.1.11 Metoda Spremeni masko vnosa 

Z metodo Zapis / Spremeni masko vnosa izberemo ali spremenimo masko 

vnosa, lahko pa jo tudi nastavimo kot privzeto. 

Maske vnosa zajemajo izbor najpogosteje uporabljanih polj in podpolj pri 

vnosu določene vrste bibliografskega vira in služijo za pomoč pri vnosu in 

urejanju bibliografskih zapisov. Vanje lahko dodamo tudi druga polja in 

podpolja, ki so za določeno vrsto vira predvidena. 

Za bibliografske zapise so pripravljene naslednje maske vnosa: 

• M – monografske publikacije 

• K – kontinuirani viri 

• Z – zbirni zapisi 

• A – članki in drugi sestavni deli 

• N – neknjižno gradivo 
 

Posamezna maska vnosa je prilagojena bibliografskemu opisu določene vrste 

vira. 

Ustrezno masko vnosa izberemo pred kreiranjem zapisa. Definiramo lahko tudi 

privzeto masko vnosa, ki velja do preklica (tudi po ponovni prijavi v sistem). 
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7.3 VNOS PODATKOV 

Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta 

ali spustnega seznama. 

7.3.1 Vnos vsebine podpolja 

Vsebino podpolj vnašamo v vnosna polja. Podpolja imajo omejeno ali 

neomejeno dolžino vnosa. Določena podpolja imajo fiksno dolžino vnosa, ki je 

ne moremo spreminjati (npr. v podpolje 100c – Leto izida 1 moramo vnesti 

točno štiri znake). 

 

1. Odpremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

2. V vnosno polje vnesemo besedilo ali pa obstoječo vsebino popravimo ali 

spremenimo. 

Pri vnosu si lahko pomagamo s tabelo znakov COBISS, ki jo lahko 

prikličemo z metodo Urejanje / Vstavi znak COBISS. Postopek vnosa 

znakov iz tabele je opisan v pogl. 7.3.1.1. 

V vnosnem polju lahko s pomočjo črkovalnika preverimo pravilnost 

vnesenega besedila. Črkovalnik je opisan v pogl. 7.3.1.2. 

 

V vnosno polje lahko vstavimo tudi: 

• znak za razvrščanje NSB/NSE (npr. ≠The ≠) 

Izberemo metodo Urejanje / Vstavi znak za razvrščanje. 

 

Nasvet: 

Znak za razvrščanje lahko dodamo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + 

<preslednica>. 

 

• oznako LaTeX 

Izberemo metodo Urejanje / Vstavi oznako LaTeX. 

 

Opozorilo: 

Podpolja pri poljih, v katerih je normativna kontrola vključena, 

izpolnjujemo posredno preko normativnih baz podatkov CONOR (gl. pogl. 

7.3.4.1) in SGC (gl. pogl. 7.3.4.2).  

 

3. Po potrebi pretvorimo črke (npr. velike črke v male ali obratno). 

Če želimo črke v vnosnem polju spremeniti v male črke, označimo želeno 

vsebino in izberemo metodo Urejanje / Pretvori v male črke. Če želimo 

Postopek  
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črke spremeniti v velike črke, izberemo metodo Urejanje / Pretvori v 

velike črke. 

4. Po potrebi spremenimo pisavo (npr. iz latinice v cirilico ali obratno). 

Če želimo pisavo v vnosnem polju spremeniti v cirilico, označimo želeno 

vsebino in izberemo metodo Urejanje / Pretvori v srbsko/makedonsko 

cirilico. Pri tem se kombinacije lj, nj, dž, dz spremenijo v črke љ, њ, џ, ѕ. 

Če želimo pisavo v vnosnem polju spremeniti v latinico, izberemo metodo 

Urejanje / Pretvori v latinico. 

Metodi sta aktivni samo v sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico. 

5. Zapremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

Če vsebina podpolja ni kontrolirana, se vpisana vrednost prenese za oznako 

podpolja.  

Če je vsebina podpolja kontrolirana, se vpisana vrednost, če je nepravilna, 

ne vpiše, izpiše pa se opozorilo o napaki. Napačno vrednost lahko s 

tipkama <Ctrl> + <V> ponovno vnesemo v vnosno polje in jo nato 

popravimo.  

 

Vnos vsebine podpolja lahko zaključimo tudi tako, da izberemo metodo 

Urejanje / Prekliči, le da takrat vsebina podpolja ostane takšna, kot je bila 

pred spreminjanjem. 

 

Nasvet: 

Metode iz menija Urejanje lahko izberemo tudi iz priročnega menija (gl. pogl. 

3.2.3). 

7.3.1.1 Okno Nabor znakov COBISS 

Programska oprema omogoča vnos in iskanje podatkov, ki vsebujejo nekatere 

črke razširjene latinice (strešice, apostrofi itd.).  

 

1. V urejevalniku ali iskalniku aktiviramo vnosno polje in se postavimo na 

mesto, kjer želimo vpisati znak ali niz znakov. 

2. Pritisnemo tipki <Ctrl> + <S>.  

Odpre se okno Nabor znakov COBISS. V osrednjem delu okna je seznam, 

v katerem so prikazani znaki COBISS.  

Če vnosno polje v iskalniku ali urejevalniku že vsebuje besedilo, se le-to 

programsko prenese tudi v vnosno polje "Za kopiranje". 

3. Če kliknemo kateri koli znak, se na vrhu seznama pri "Vrednost COBISS" 

prikaže koda COBISS, pri "Unicode" pa koda Unicode izbranega znaka. 

Možnosti ...  

Postopek  
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Besedila kodiramo in vpišemo v lokalni šifrant (gl. priročnik Osnovna navodila 

COBISS3, pogl. 4.7), nato pa lokalni šifrant z metodo  

Nastavitve / Določi lastnosti podpolja povežemo z ustreznim podpoljem  (gl. 

pogl. 7.11). V oknu Lastnosti podpolja mora biti označeno potrditveno polje 

pri "Pomoč pri vnosu". 

 

Primer: 

Za vnos v podpolje 200b – Splošna oznaka gradiva je pripravljen šifrant z 

naslednjimi elementi: 

"br" – Braillova pisava 

"cm" – Kartografsko gradivo 

"er" – Elektronski vir 

"gr" – Slikovno gradivo 

"kt" – Garnitura 

"mm" – Več medijev 

"mp" – Film 

"ob" – Predmet 

"pm" – Glasbeni tisk 

"sr" – Zvočni posnetek 

"tm" – Dva medija 

"vp" – Projicirno gradivo 

"vr" – Videoposnetek 

Šifrant ni obvezujoč. Po želji lahko vpišemo tudi besedilo, ki ga v šifrantu ni.  

S šifrantom je vnos hitrejši, saj vtipkamo le kodo in se besedilo splošne oznake 

gradiva vpiše avtomatsko.  

 

7.3.3 Spreminjanje vrednosti indikatorjev 

Nekatera polja vsebujejo indikatorje, ki dodatno pojasnjujejo vsebino polja, 

odnos tega polja do drugih polj v zapisu ali določajo način obravnave podatkov 

v izpisih (npr. kataložni listek).  

Polje lahko ima definirana največ dva indikatorja, ki jima lahko določimo oz. 

spremenimo vrednost. 

 

1. Odpremo polje, ki vsebuje indikatorje. 

To lahko storimo na več načinov: 

• označimo polje in pritisnemo tipko <Enter> 

• označimo polje, pritisnemo in držimo tipko <Alt> ter dvakrat kliknemo 

z miško 

• označimo polje in izberemo metodo Urejanje / Uredi 

• označimo polje in iz priročnega menija izberemo metodo Uredi 
  

Postopek  
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Opozorilo: 

Z dvoklikom ne moremo odpreti spustnega seznama za določitev vrednosti 

indikatorjev, ampak strnemo prikaz polja.  

 

2. Iz spustnega seznama izberemo ustrezno vrednost indikatorja. 

3. Izbrano vrednost potrdimo in zaključimo vnos. 

To lahko storimo na več načinov: 

• kliknemo zunaj vnosnega polja 

• pritisnemo tipko <Enter> 

• izberemo metodo Urejanje / Potrdi vnos 

• iz priročnega menija izberemo metodo Potrdi vnos 
 

Izbrana vrednost se prenese v vnosno polje za oznako indikatorja. 

7.3.4 Vnos v polja pod normativno kontrolo 

Vnos podatkov v polja, ki imajo vključeno normativno kontrolo (gl. pogl. 

2.1.2), se razlikuje od vnosa v druga polja. Podatke lahko vanje prenesemo iz 

normativne baze podatkov CONOR ali SGC ali pa jih vpišemo ročno (imena 

korporacij, predmetne oznake). Za prenos iz normativne baze podatkov služi 

podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko 

številko normativnega zapisa, s katerim želimo povezati polje v bibliografskem 

zapisu. Na osnovi tega podpolja se v bibliografski zapis samodejno vpiše 

normativna točka dostopa, pri vnosu podatkov o avtorjih pa se vanj dodajo tudi 

morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz normativnega zapisa CONOR.  

Preko normativne baze podatkov poteka tudi spreminjanje polj v bibliografskih 

zapisih. Podpolje 3 omogoča kasnejše samodejno usklajevanje polj v 

bibliografskih zapisih s spremembami, narejenimi v normativnih zapisih (gl. 

pogl. 9.12 in pogl. 10.5). 

V sistemih COBISS, v katerih normativna kontrola še ni vključena, poteka 

vnos podatkov v polja za avtorje, predmetne oznake in v pripadajoča polja 

bloka 9XX – Blok za nacionalno rabo v celoti ročno. Predmetne oznake, 

oblikovane po drugih geslovnikih, prav tako vnašamo ročno v polja za 

predmetne oznake. 

7.3.4.1 Normativna kontrola CONOR 

Za povezovanje polj za avtorje z ustreznim normativnim zapisom iz baze 

CONOR služi okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX. 

 

Elementi okna so: 

• naslovna vrstica 

• levi del okna, ki lahko vsebuje seznam točk dostopa ali prikaz 

normativnega zapisa v formatu COMARC ali formatu MARC 21 

• polje za vnos iskalne zahteve 
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• gumbi 

− LC/NAF – preklop v bazo podatkov LC/NAF  

− CONOR.XX – preklop v bazo podatkov CONOR.XX  

− Prikaži – prikaz celotnega zapisa za izbrano točko dostopa s 

seznama 

− Seznam – prikaz seznama točk dostopa, ki ga dobimo po iskanju  

− Dodaj v odložišče – prehod v okno Normativni zapis (CONOR); 

izbrani zapis se prenese v odložišče zapisov (zapisi iz baze podatkov 

LC/NAF se ob tem konvertirajo v format COMARC/A) 

− Nov zapis – prehod v okno Normativni zapis (CONOR) 

− Naslednji zapis – prikaz naslednjega zapisa s seznama 

− Prejšnji zapis – prikaz prejšnjega zapisa s seznama 

− Poišči – sprožitev iskanja po vnosu iskalne zahteve 

− Poveži – zaprtje okna; v podpolje 3 se vpiše identifikacijska številka 

normativnega zapisa. 

− Prekliči – zaprtje okna; polje se shrani brez spremembe v  

podpolju 3 
 

Gumb LC/NAF je viden, kadar iščemo po bazi podatkov CONOR.XX; kadar 

pa iščemo po bazi podatkov LC/NAF, je viden gumb CONOR.XX. Gumb 

Prikaži je aktiven, ko je v oknu prikazan seznam točk dostopa, gumbi Seznam, 

Naslednji zapis in Prejšnji zapis so aktivni, ko je v oknu prikazan celoten 

posamezni zapis, gumb Poveži pa je aktiven le, ko je v oknu prikazan celoten 

zapis iz baze podatkov CONOR.XX. 
 

 

Slika 7.3-2: Primer okna za povezovanje z zapisi iz CONOR.SI 

 

V seznamu v levem delu okna so prikazane različne vrste točk dostopa iz 

normativne baze podatkov. Med seboj jih razlikujemo na naslednji način: 

• Normativne točke dostopa iz zapisov iz baze podatkov CONOR.XX, 

ki imajo v podpolju 100b kodo "a" – sprejeta, so v seznamu izpisane 



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

7.3-10 © IZUM, februar 2021 

 

krepko; preostale normativne točke dostopa so izpisane v običajni 

pisavi. 

• Variantne točke dostopa so izpisane ležeče. Vsaki variantni točki 

dostopa sledi v naslednji vrstici pripadajoča normativna točka dostopa, 

ki je zamaknjena v desno.  

• Sorodne točke dostopa so izpisane v običajni pisavi. Vsaki sorodni 

točki dostopa sledi v naslednji vrstici pripadajoča normativna točka 

dostopa, ki je zamaknjena v desno.  

V seznamu iz baze podatkov CONOR.XX so prikazani še nekateri drugi 

podatki: 

• V oglatem oklepaju se v primeru, kadar letnica ni del normativne točke 

dostopa (ni podpolja 200f – Datumi), izpišeta letnici iz podpolj 190a – 

Letnica (rojstva ali začetka) in 191a – Letnica (smrti ali prenehanja).  

• V lomljenem oklepaju se izpiše podpolje 200r – Šifra raziskovalca.  

• Pripiše se besedilo "več oseb", če je v podpolju 120b – Razlikovano ali 

nerazlikovano osebno ime koda "b" – nerazlikovano osebno ime.  

• Pripiše se besedilo "nepopolna identifikacija", če v zapisu ni izpolnjeno 

podpolje 120b – Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime ter nobeno 

od polj 190 – Datum rojstva/začetka, 191 – Datum smrti/prenehanja, 

200c – Dodatki k imenu, 200d – Rimske številke, 200f – Datumi, 200r – 

Šifra raziskovalca. 

7.3.4.1.1 Vnos novega polja 

Namesto da bi v polja, ki imajo vključeno normativno kontrolo, podatke vpisali 

ročno, v normativni bazi podatkov le poiščemo želeno točko dostopa in 

potrdimo pripadajoči normativni zapis. 

 

1. Odpremo podpolje 3 in vanj vpišemo iskalno zahtevo: poljubne besede ali 

začetke besed iz točke dostopa (besedno iskanje) ali točko dostopa v 

narekovajih, pri čemer morebitno krajšanje označimo z znakom "*" (frazno 

iskanje). Vpišemo lahko tudi identifikacijsko številko ustreznega 

normativnega zapisa, če jo poznamo. 

2. Nato pritisnemo tipko <Enter> ali tipko <Tab> in nato še preslednico, 

lahko pa tudi kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

Če so v normativni bazi podatkov točke dostopa, ki ustrezajo iskalni 

zahtevi, se odpre okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX s seznamom 

teh točk dostopa.  

 

Nasvet: 

Za točke dostopa iz seznama lahko preverimo normativne zapise. To 

naredimo tako, da izberemo ustrezno točko dostopa in kliknemo gumb 

Prikaži. V oknu se prikaže zapis v formatu MARC, seznam pa lahko 

kasneje ponovno prikličemo s klikom na gumb Seznam. 

 

Postopek  
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Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. Po potrditvi s klikom na gumb V redu se nato odpre 

prazno okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX z vpisano iskalno 

zahtevo v vnosnem polju. 

 

Opozorilo: 

Če kot rezultat iskanja dobimo preveč zapisov, se izpiše sporočilo, da naj 

izboljšamo iskalno zahtevo. Iskanje ponovimo, tako da vpišemo 

natančnejšo iskalno zahtevo.  

 

3. Če iskane točke dostopa ni v seznamu, iščemo še po variantnih oblikah. 

Novo iskalno zahtevo vpišemo v vnosno polje pod seznamom imen in 

kliknemo gumb Poišči.  

 

Opozorilo: 

Natančnost pri iskanju ustrezne točke dostopa je zelo pomembna, saj lahko 

sicer kreiramo nov zapis za isto entiteto ali pa bibliografski zapis povežemo 

z napačnim normativnim zapisom. 

 

4. Če smo normativni zapis našli v normativni bazi CONOR.XX in če imamo 

ustrezno pooblastilo za urejanje, preverimo, ali je treba zapis še dopolniti. 

Dopolnimo ga tako, da kliknemo gumb Dodaj v odložišče in nato sledimo 

korakom od 4 do 6 v poglavju 9.9. Nato se vrnemo v okno Povezovanje z 

zapisi iz CONOR.XX. Poiščemo zapis, ki smo ga pravkar uredili. 

 

Opozorilo: 

S katerimi podatki lahko dopolnimo normativni zapis, je odvisno od vrste 

zapisa in od pooblastil, ki jih imamo.  

Urejanje zapisov, za katere je ena od knjižnic prevzela odgovornost, je 

dovoljeno le katalogizatorjem iz te knjižnice in katalogizatorjem s 

pooblastilom CAT_CONOR. Izjema so variantne točke dostopa v zapisih za 

osebna imena, ki jih vedno lahko doda kateri koli katalogizator. 

Za urejanje celotnih zapisov za osebna imena potrebuje katalogizator 

pooblastilo CAT_NEWPN. Brez tega pooblastila je možno urejati le omejen 

nabor polj. 

Za urejanje katerih koli podatkov v zapisih za korporacije potrebuje 

katalogizator pooblastilo CAT_NEWCB. Brez tega pooblastila v zapis ni 

možno dodati niti variantnih točk dostopa. 

 

5. Če normativnega zapisa nismo našli v normativni bazi CONOR.XX, lahko 

iščemo tudi po tuji normativni bazi podatkov LC/NAF, tako da kliknemo 

gumb LC/NAF.  
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Nasvet: 

S klikom na gumb CONOR.XX se lahko kasneje vrnemo na iskanje po 

normativni bazi CONOR.XX 

 

6. Če smo normativni zapis našli v bazi podatkov LC/NAF, ga od tam 

prevzamemo, če imamo za to pooblastilo. Kliknemo gumb Dodaj v 

odložišče in nato sledimo korakom od 4 do 6 v poglavju 9.7.1. Nato se 

vrnemo v okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX. Poiščemo zapis, ki 

smo ga pravkar prevzeli. 

 

Opozorilo: 

Možnost prevzemanja normativnih zapisov imajo samo katalogizatorji s 

pooblastilom CAT_NEWPN (za osebe) ali CAT_NEWCB (za korporacije).  

 

7. Če normativnega zapisa ne najdemo in če imamo ustrezno pooblastilo za 

kreiranje zapisov, kliknemo gumb Nov zapis in v oknu Normativni zapis 

(CONOR), ki se odpre oz. postane aktivno, kreiramo nov normativni zapis 

(gl. pogl. 9.8). Nato se vrnemo v okno Povezovanje z zapisi iz 

CONOR.XX. Poiščemo zapis, ki smo ga pravkar kreirali. 

 

Opozorilo: 

Normativne zapise za osebna imena lahko kreirajo vsi katalogizatorji.  

Možnost kreiranja normativnega zapisa za ime korporacije imajo samo 

katalogizatorji s pooblastilom CAT_NEWCB. Za katalogizatorje brez tega 

pooblastila je gumb Nov zapis neaktiven, zato morajo značnico v 

bibliografski zapis vnesti ročno.  

 

8. Če normativnega zapisa ne najdemo, pooblastila za kreiranje zapisov pa 

nimamo, s klikom na gumb Prekliči zapustimo okno Povezovanje z zapisi 

iz CONOR.XX in polje v bibliografskem zapisu izpolnimo ročno. Sicer 

nadaljujemo s točko 9. 

9. V seznamu točk dostopa izberemo ustrezno točko dostopa in kliknemo 

gumb Prikaži ter nato še gumb Poveži. 

Okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX se zapre. V bibliografski zapis 

se v podpolje 3 vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, hkrati 

pa se samodejno dodajo še vsa podpolja iz normativne točke dostopa (v 

primeru osebnih imen avtorjev tudi šifra raziskovalca). V bibliografski 

zapis se dodajo tudi vse morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz 

normativnega zapisa. 

10. V polju za značnico ročno izpolnimo podpolja, ki jih normativna kontrola 

ne zajame (npr. vnesemo kodo za vrsto avtorstva). 

11. Če v normativnem zapisu manjka oblika točke dostopa, ki je v viru, pa 

nimamo ustreznega pooblastila, da bi jo lahko dodali v normativni zapis, jo 

ročno vnesemo v bibliografski zapis. 
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7.3.4.1.2 Povezovanje obstoječih polj  

Bibliografski zapisi lahko vsebujejo značnice, ki niso povezane z normativno 

bazo. Spoznamo jih po manjkajoči identifikacijski številki normativnega zapisa 

v podpolju 3. 

Pri urejanju takih zapisov je treba nepovezane značnice po možnosti povezati z 

ustreznimi normativnimi zapisi. Če značnic za osebna imena pri urejanju ne 

povežemo in je katera od njih že v normativni bazi podatkov, nas program na 

to opozori.  

 

1. Odpremo podpolje 3 v polju z nepovezano značnico. 

2. Kliknemo ikono . 

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. 

Odpre se okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX. Če točka dostopa 

obstaja, se izpiše v seznamu točk dostopa iz normativne baze podatkov.  

3. Nato sledimo korakom od 4 do 11 pri postopku, opisanem v pogl. 7.3.4.1.1. 

 

Več bibliografskih zapisov z nepovezanimi polji za osebna imena lahko s 

posebno metodo hkrati povežemo v oknu Normativni zapis (CONOR) (gl. 

pogl. 9.4.3). 

7.3.4.1.3 Prevezovanje polj  

Prevezovanje uporabljamo pri popravljanju napačno povezanih polj v 

bibliografskih zapisih. To so polja, ki imajo v podpolju 3 vpisano 

identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa. 

Polje moramo povezati z ustreznim normativnim zapisom. 

 

1. Odpremo podpolje 3 v polju z napačno povezano značnico. 

 

Opozorilo: 

Če se značnica v bibliografskem zapisu razlikuje od normativne točke 

dostopa v normativni bazi podatkov, v podpolju 3 pa je identifikacijska 

številka pravega normativnega zapisa, vsebine podpolja ni treba 

popravljati. Dovolj je, da ponovno shranimo bibliografski zapis, in 

program bo značnico samodejno popravil. 

To se zgodi, če smo v normativnem zapisu popravili obliko normativne 

točke dostopa, nismo pa shranili bibliografskega zapisa niti se medtem ni 

izvedlo samodejno usklajevanje bibliografske baze podatkov z normativno. 

 

2. Zbrišemo identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa. Nato 

sledimo korakom od 2 do 11 pri postopku, opisanem v pogl. 7.3.4.1.1. 

 

Postopek 

  

Možnosti ...  Možnosti ...  

Postopek  
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Več bibliografskih zapisov z napačno povezanimi polji za osebna imena lahko 

s posebno metodo hkrati povežemo v oknu Normativni zapis (CONOR) (gl. 

pogl. 9.4.3). 

7.3.4.2 Normativna kontrola SGC 

Za povezovanje polj za predmetne oznake z ustreznim normativnim zapisom iz 

baze SGC služi okno Pregledovanje SGC. 

 

Elementi okna so: 

• naslovna vrstica 

• levi del okna s seznamom točk dostopa, ki ga dobimo po iskanju 

• desni del okna, ki za izbrano točko dostopa s seznama vsebuje celoten 

zapis 

• polje za vnos iskalne zahteve 

• gumbi 

− Poišči – sprožitev iskanja po vnosu iskalne zahteve 

− Prikaži povezave – prikaz zapisa za izbrano točko dostopa v 

pregledovalniku, v katerem lahko med povezavami preverimo širše, 

ožje ali sorodne izraze. S klikom na gumb Izberi, se prenese zapis iz 

pregledovalnika v okno Pregledovanje SGC. 

− Izberi – zaprtje okna; v podpolje 3 se vpiše identifikacijska številka 

normativnega zapisa SGC 

− Prekliči – zaprtje okna; polje se shrani brez spremembe v  

podpolju 3 

 

 

Slika 7.3-3: Primer okna za povezovanje z zapisi iz SGC 

Možnosti ...  
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V levem delu okna so v seznamu različne vrste točk dostopa iz normativne 

baze podatkov SGC, ki jih razlikujemo na naslednji način: 

• Normativne točke dostopa SGC so v seznamu izpisane krepko (polje 

2XX iz normativnih zapisov, tj. zapisov, ki imajo v podpolju 001b kodo 

x" – normativni zapis). 

• Variantne točke dostopa so izpisane ležeče (polje 4XX iz vseh 

zapisov in polje 2XX iz napotilnih in splošnih pojasnjevalnih zapisov, 

tj. zapisov, ki imajo v podpolju 001b kodo "y" – napotilni zapis ali 

kodo "z" – splošni pojasnjevalni zapis). Vsaki variantni točki dostopa 

sledi v naslednji vrstici: 

− pripadajoča normativna točka dostopa, ki je izpisana krepko in 

zamaknjena v desno (če gre za normativni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 310, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za napotilni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 320, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za splošni pojasnjevalni zapis). 
 

• Normativne točke dostopa, oblikovane po pravilih iz drugih 

sistemov predmetnih oznak, so izpisane na enak način kot variantne 

točke dostopa, torej ležeče, le da jim je v okroglem oklepaju dodana še 

koda za sistem iz podpolja 4XX2. 

• Normativne točke dostopa SGC v angleščini so izpisane v običajni 

pisavi (polje 7XX). V okroglem oklepaju je pripisana še koda sistema 

"SGCE" iz podpolja 7XX2. Vsaki normativni točki dostopa v drugem 

jeziku sledi v naslednji vrstici: 

− pripadajoča normativna točka dostopa, ki je izpisana krepko in 

zamaknjena v desno (če gre za normativni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 310, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za napotilni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 320, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za splošni pojasnjevalni zapis). 

 

V seznamu so zapisi iz SGC vidni ne glede na vrsto predmetne oznake, ki jo 

vpisujemo v bibliografski zapis, povezavo pa lahko vzpostavimo le z zapisom 

za ustrezno vrsto točke dostopa. Neustrezne točke dostopa in pripadajoči 

podatki so v seznamu izpisani v sivi barvi (npr. če v podpolje 6063 vpišemo 

namesto občnega imena osebno ime, v seznamu sicer vidimo podatke iz 

normativnega zapisa za to osebno ime, a so izpisani v sivi barvi). Le podatki iz 

ustreznih zapisov se izpišejo v črni barvi. 

Ustrezne kombinacije so: 

• polje 600 v bibliografskem zapisu in polje v 200 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 601 v bibliografskem zapisu in polje 210 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 602 v bibliografskem zapisu in polje 220 v normativnem zapisu 

SGC 
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• polje 604 v bibliografskem zapisu in polje 240 ali 243 v normativnem 

zapisu SGC 

• polje 605 v bibliografskem zapisu in polje 230 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 606 v bibliografskem zapisu in polje 250 ali 280 v normativnem 

zapisu SGC 

• polje 607 v bibliografskem zapisu in polje 215 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 609 v bibliografskem zapisu in polje 280 v normativnem zapisu 

SGC 

 

7.3.4.2.1 Vnos novega polja 

V polja 60X, ki imajo vključeno normativno kontrolo, podatkov ne vpisujemo 

ročno, temveč v normativni bazi podatkov le poiščemo želeno točko dostopa in 

potrdimo pripadajoči normativni zapis. Izjema so časovne predmetne oznake v 

polju 608. Vnos polj 608 je prost, saj v SGC ni zapisov za časovne predmetne 

oznake. 

 

Opozorilo: 

Za vnos v podpolje 60X3 in za spreminjanje ali brisanje podatkov v polju 60X, 

v katerem je podpolje 60X3, potrebujemo pooblastilo CAT_SUBLINK. 

 

1. Odpremo podpolje 3 in vanj vpišemo iskalno zahtevo: poljubne besede ali 

začetke posameznih besed iz predmetne oznake (besedno iskanje) ali 

predmetno oznako v narekovajih, pri čemer morebitno krajšanje označimo 

z znakom "*" (frazno iskanje). Vpišemo lahko tudi identifikacijsko številko 

ustreznega normativnega zapisa, če jo poznamo. 

2. Nato pritisnemo tipko <Enter> ali tipko <Tab> in nato še preslednico, 

lahko pa tudi kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

Če so v normativni bazi podatkov verificirani zapisi s točkami dostopa, ki 

ustrezajo iskalni zahtevi, se odpre okno Pregledovanje SGC s seznamom 

teh točk dostopa.  

 

Nasvet: 

Za točke dostopa iz seznama v levem delu okna lahko hitro preverimo 

normativne zapise v desnem delu okna. Ko se s tipkama za pomik <gor>, 

<dol> ali z miško premikamo po seznamu v levem delu okna, se v desnem 

delu okna prikaže k izbrani točki dostopa pripadajoči zapis.  

 

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. Po potrditvi s klikom na gumb V redu se nato odpre 

prazno okno Pregledovanje SGC z vpisano iskalno zahtevo v vnosnem 

polju. 

Postopek  
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Opozorilo: 

Če kot rezultat iskanja dobimo preveč zapisov, se izpiše sporočilo, naj 

izboljšamo iskalno zahtevo. Iskanje ponovimo, tako da vpišemo 

natančnejšo iskalno zahtevo.  

 

3. Če iskane točke dostopa ni v seznamu, iščemo še po variantnih oblikah, 

tako da novo iskalno zahtevo vpišemo v vnosno polje in kliknemo gumb 

Poišči.  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju ustrezne točke dostopa obvezno upoštevamo načela 

predmetnega označevanja s SGC. Zaradi napačne predmetne oznake v 

bibliografskem zapisu iskanje ne bo dalo ustreznih rezultatov. 

 

4. S klikom na gumb Prikaži povezave lahko dostopamo do zapisov, ki so s 

prvotno izbranim zapisom povezani. Preverimo lahko širše izraze, ožje ali 

sorodne izraze. Zapis, ki smo ga izbrali, se odpre v pregledovalniku. Če v 

spodnjem delu okna Povezave izberemo drug zapis in kliknemo gumb 

Odpri, se v pregledovalnik naloži drug zapis, in če ga nato potrdimo še z 

gumbom Izberi, se prenese še v okno Pregledovanje SGC. 

5. Če v seznamu točk dostopa ne najdemo ustrezne točke dostopa, s klikom na 

gumb Prekliči zapustimo okno Pregledovanje SGC in polje 60X v 

bibliografskem zapisu izpolnimo ročno. Sicer nadaljujemo postopek v točki 

6. 

6. V seznamu točk dostopa izberemo ustrezno točko dostopa in kliknemo 

gumb Izberi. 

Okno Pregledovanje SGC se zapre. V bibliografski zapis se v podpolje 3 

vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa SGC, v podpolje 2 se 

vpiše koda sistema "SGC", hkrati pa se samodejno dodajo še vsa podpolja 

iz normativne točke dostopa.  

7.3.4.2.2 Povezovanje obstoječih polj  

Predmetne oznake, ki niso povezane z normativno bazo SGC, spoznamo po 

manjkajoči identifikacijski številki normativnega zapisa v podpolju 3. Te 

predmetne oznake lahko povežemo, če obstaja ustrezni normativni zapis. 

 

1. Odpremo podpolje 3 v polju z nepovezano predmetno oznako. 

2. Kliknemo ikono . 

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. 

Odpre se okno Pregledovanje SGC. Če točka dostopa obstaja, se izpiše v 

seznamu točk dostopa iz normativne baze podatkov.  

3. Nato sledimo korakom od 3 do 6 pri postopku, opisanem v pogl. 7.3.4.2.1. 

  

  

Postopek  
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7.3.5 Vnos s pomočjo števca 

V posameznih podpoljih se številke prepisujejo s števca.  

 

Števec mora biti določen (gl. pogl. 12.1.9.1).  

 

1. Odpremo ustrezno podpolje (npr. 020b, 021b). 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Aktiviraj števec <ime števca>. 

V vnosno polje se vpiše naslednja številka s števca. 

 

Opozorilo: 

Če imamo za isto podpolje definiranih več števcev, moramo najprej izbrati 

ustrezni števec. 

 

3. Zapremo podpolje. 

7.3.6 Posebnosti pri vnosu v polja formata 

COMARC/B 

V nadaljevanju je podrobneje opisan vnos v nekatera polja formata 

COMARC/B, pri katerih obstajajo določene posebnosti. 

7.3.6.1 Polja za povezovanje pri kontinuiranih virih 

(4XX) 

Polja v bloku 4XX, ki se uporabljajo za prikaz odnosa med kontinuiranim 

virom, ki ga opisujemo, in sorodnimi kontinuiranimi viri, vsebujejo podpolji  

a – Stvarni/ključni naslov in x – ISSN, kamor vnašamo (ključni) naslov in/ali 

ISSN sorodnega kontinuiranega vira.  

Podpolje a je treba vnesti le, kadar zapisa za sorodni kontinuirani vir ni v 

COBIB-u ali pa v obstoječem zapisu ni polja 530 – Ključni naslov. Podpolje a 

vnesemo tudi, kadar nimamo ISSN-ja. 

 

Dodali smo ustrezno polje iz bloka 4XX.  

 

1. Odpremo podpolje x. 

2. Vnesemo ISSN sorodnega kontinuiranega vira. 

Po potrditvi vnosa se odpre okno z ustreznim opozorilom. Nadaljnji 

postopek se razlikuje glede na to,  

1. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u, zapis pa vsebuje tudi 

polje 530 (v opozorilu se izpiše ključni naslov iz COBIB-a, tj. COBIB: 

KT=<ključni naslov>).  

Postopek  

Pogoj 

  

Postopek  

Pogoj 
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2. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u in bazi ISSN, zapis v 

COBIB-u pa ne vsebuje polja 530 (v opozorilu se izpiše ključni naslov 

iz baze ISSN, tj. COBIB: KT=?, ISSN: KT=<ključni naslov>, program 

pa nas hkrati opozori, da je treba ključni naslov s posebno metodo 

vnesti v podpolje a).  

3. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u, ne pa tudi v bazi ISSN; 

zapis v COBIB-u ne vsebuje polja 530 (v opozorilu se izpiše naslov iz 

COBIB-a, tj. COBIB: KT=?, TI=<stvarni naslov>, ISSN: KT=?, 

program pa nas hkrati opozori, da je treba stvarni naslov vpisati v 

podpolje a). 

4. ali zapis s tem ISSN-jem ne obstaja v COBIB-u, obstaja pa v bazi 

ISSN (v opozorilu se izpiše ključni naslov iz baze ISSN, tj. ISSN: 

KT=<ključni naslov>>, program pa nas hkrati opozori, da je treba 

ključni naslov s posebno metodo vnesti v podpolje a). 

5. ali zapis s tem ISSN-jem ne obstaja niti v COBIB-u niti v bazi ISSN 

(v opozorilu se ključni naslov iz baze ISSN ne izpiše, tj. ISSN: KT=?, 

program pa nas hkrati opozori, da je treba stvarni naslov vpisati v 

podpolje a). 
  

3. Kliknemo gumb V redu. 

ISSN sorodnega kontinuiranega vira se prenese v vnosno polje za oznako 

podpolja. 

V primeru pogoja pod točko 1 pri koraku 2 je postopek s tem zaključen, v 

primeru drugih pogojev pa nadaljujemo z naslednjim korakom. 

4. Odpremo podpolje a. 

5. Vnesemo naslov. 

• Če velja pogoj pod točko 2 ali 4 pri koraku 2, iz priročnega menija 

izberemo metodo Prenesi naslov iz ISSN.  

Ključni naslov iz baze ISSN se programsko vpiše v vnosno polje. 

• Če velja pogoj pod točko 3 pri koraku 2, vnesemo stvarni naslov 

sorodnega kontinuiranega vira, ki ga prepišemo iz polja 200 v zapisu za 

sorodni kontinuirani vir v COBIB-u. 

• Če velja pogoj pod točko 5 pri koraku 2, vnesemo stvarni naslov 

sorodnega kontinuiranega vira, ki ga prepišemo s publikacije. 

6. Zapremo podpolje. 

Ključni oz. stvarni naslov se prenese v vnosno polje za oznako podpolja. 

7.3.6.2 ISBN (010) 

Če v zapis vnesemo 10-mestni ISBN, vnesti pa moramo tudi 13-mestnega, ga 

program na podlagi 10-mestnega sam izračuna. 

 

Zapis mora vsebovati polje 010 z 10-mestnim ISBN v podpolju a.  

 

1. Za poljem 010 z 10-mestnim ISBN dodamo še eno polje 010, ki vsebuje 

podpolje a.  

Postopek  

Pogoj 
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2. Odpremo podpolje 010a. 

3. Iz priročnega menija izberemo metodo Dodaj 13-mestni ISBN. 

V vnosno polje se vpiše ustrezno izračunan 13-mestni ISBN. 

4. Zapremo podpolje. 

7.3.6.3 Država izida (102) 

Pri katalogizaciji člankov in sestavnih delov lahko prenesemo kodo države iz 

zapisa za vir. 

 

1. Odpremo podpolje 102a. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi kodo države za vir. 

V vnosno polje se vpiše koda države, ki velja za vir. 

3. Zapremo podpolje. 

7.3.6.4 Privezki – adligati (481, 482) 

Pri katalogizaciji monografskih publikacij lahko v polje 481 programsko 

dodamo podatke iz zapisa za privezano enoto, pri katalogizaciji privezka pa 

lahko v polje 482 dodamo podatke iz zapisa za osnovno enoto. 

 

1. S klikom označimo polje 481 ali 482. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Prenesi podatke (COBISS.SI-ID). 

Odpre se okno Navedba vira. 

3. Pri "COBISS.SI-ID" vpišemo identifikacijsko številko ustreznega 

bibliografskega zapisa. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

V polje se vgradijo polja in podpolja z vpisanimi podatki iz ustreznega 

zapisa.  

 

Opozorilo: 

Če imamo v polju 481 ali 482 že vpisane podatke, jih bodo pri prenosu 

prekrili podatki iz drugega zapisa. Izjema so v polje 200 vgrajena podpolja 

0, 5 in 9, iz katerih se podatki ne zbrišejo. 

 

Metodo Prenesi podatke (COBISS.SI-ID) lahko izberemo tudi iz priročnega 

menija. 

Postopek  

  

Postopek  

Možnosti ...  
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7.3.7 Vrednosti, ki jih uporabnik definira 

vnaprej 

V zapis lahko vnesemo vrednosti, ki smo jih vnaprej definirali sami. Kako jih 

definiramo, je opisano v poglavju 11.4. 

 

V datoteki začasno shranjenih zapisov mora biti kreiran zapis tipa "default" s 

podatki, ki predstavljajo definirane vrednosti. 

 

1. Odpremo poljubno podpolje, v katerega želimo dodati svojo definirano 

vrednost.  

2. Izberemo metodo Urejanje / Dodaj definirano vrednost. 

V vnosno polje se vpiše vsebina iz ustreznega podpolja zapisa tipa 

"default". 

3. Zapremo podpolje. 

 

Svojo definirano vrednost lahko dodamo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + 

<D>. 

 

Opozorilo: 

Ob nalaganju zapisa v urejevalnik se v prazen zapis kot privzete vrednosti 

samodejno vpišejo le tiste vrednosti, ki so za izbrano masko definirane na 

nivoju sistema. 

Postopek  

Pogoj 

  

Možnosti ...  
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8.2 PREVZEMANJE ZAPISOV 

Kadar pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir ni v lokalni bazi 

podatkov, preverimo, ali obstaja v COBIB-u. Če zapisa ni v COBIB-u, lahko 

preverimo, ali obstaja v kateri drugi vzajemni bibliografski bazi podatkov v 

mreži COBISS.Net ali kateri drugi tuji bazi podatkov (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Če zapis obstaja, ga (lahko) nato 

prevzamemo v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

 

8.2.1 Zapis obstaja v COBIB-u 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov 

še ni, obstaja pa v COBIB-u, ga moramo od tam prevzeti. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja. 

3. Kliknemo gumb COBIB in isto iskanje ponovimo še v COBIB-u. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

Nadaljujemo z naslednjim korakom.  

Če zapisa za bibliografski vir ni med rezultati iskanja, preverimo še v 

drugih vzajemnih bazah podatkov v mreži COBISS.Net in/ali drugih tujih 

bibliografskih bazah podatkov (gl. pogl. 8.2.2, 8.2.3 in 8.2.4). 

4. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

5. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

Če v zapisu niso potrebni popravki oz. dopolnitve, nadaljujemo s korakom 

7, sicer pa z naslednjim korakom. 

 

 

 

 

Postopek  
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Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz  

COBIB-a. 

Če poskušamo iz COBIB-a prevzeti zapis, ki je označen za brisanje, ali 

prevzeti zapis, ki v lokalni bazi podatkov že obstaja, nas program opozori, 

da to ni možno. 

Če poskušamo iz COBIB-a prevzeti zbirni zapis (001c = "c"), nas program 

opozori, da gre za zbirni zapis.  

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa v urejevalnik se ne prenesejo polja, 

ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po 

shranjevanju se ta polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u. 

 

6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi, 

kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl. 

pogl. 7.1.10). 

Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v COBIB in lokalno bazo 

podatkov. Če zapisa nismo spreminjali, se shrani le v lokalno bazo 

podatkov. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

8.2.2 Zapis obstaja v mreži COBISS.Net 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov 

in COBIB-u še ni, obstaja pa v kateri od drugih vzajemnih bibliografskih baz 

podatkov v mreži COBISS.Net, ga lahko od tam prevzamemo v COBIB in 

lokalno bazo podatkov. 

 

Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.  

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / COBISS.Net. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBISS.Net). 

  

  

Postopek  

Pogoj Pogoj 
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2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Glede na vir, ki ga 

želimo katalogizirati, se lahko odločimo za iskanje po vseh vzajemnih 

bazah podatkov v mreži COBISS.Net hkrati, lahko pa iz spustnega seznama 

pri gumbu COBISS.Net izberemo eno od vzajemnih bibliografskih baz 

podatkov (npr. COBIB.SR) in s tem iščemo le po enem COBIB-u. 

Če zapis za bibliografski vir najdemo in je dovolj popoln, nadaljujemo z 

naslednjim korakom.  

Če presodimo, da bi bilo popravljanje oz. dopolnjevanje zapisa preveč 

zamudno, zapisa ne prevzamemo, temveč ga kreiramo od začetka (gl. pogl. 

8.3.1).  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju po mreži COBISS.Net v iskalniku ni na voljo polje "Skeniranje" 

za dodatno omejitev iskanja.  

 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik, pri čemer se določeni podatki programsko 

uskladijo s pravili, ki veljajo v sistemu, v katerega želimo zapis prevzeti. 

Nekateri izrazi, ki se v zapisih pogosto pojavljajo (npr. splošna oznaka 

gradiva), se prevedejo. Brišejo se nekateri podatki lokalnega pomena (npr. 

šifra raziskovalca). Če v poljih za predmetne oznake ni bilo kode za sistem 

predmetnih oznak, se doda ustrezna koda glede na to, iz katerega sistema 

COBISS prevzemamo zapis, npr. BG – Nespecificiran geslovnik 

COBISS.BG. Če sistem uporablja samo latinico, se morebitni cirilični 

podatki avtomatsko pretvorijo v latinico. Hkrati se izvede tudi programsko 

preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom 

napak. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz  

COBIB-a. 

Če poskušamo iz mreže COBISS.Net prevzeti zapis, ki je označen za 

brisanje, ali prevzeti zapis, ki v vzajemni bazi podatkov že obstaja, nas 

program opozori, da to ni možno. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 
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Opozorilo: 

Zapis, ki ga prevzemamo iz druge vzajemne baze podatkov v mreži 

COBISS.Net, je treba preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo 

pri katalogizaciji v sistemu COBISS, v katerega ga prevzemamo. 

V sistemih COBISS, v katerih je vzpostavljena normativna kontrola, je 

treba polja pod normativno kontrolo povezati z ustreznimi normativnimi 

zapisi ne glede na to, ali je v sistemu, iz katerega prevzemamo zapis, 

normativna kontrola vključena ali ne. 

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v COBIB in lokalno bazo 

podatkov.  

V sistemsko polje zapisa se vpiše datum prevzema zapisa iz mreže 

COBISS.Net in ime osebe, ki je zapis prevzela. Pri imenu osebe, ki je zapis 

kreirala, se doda oznaka COBIB-a, iz katerega je bil zapis prevzet. Zapis 

dobi verzijo 1 in obdrži identifikacijsko številko iz sistema COBISS, iz 

katerega je bil prevzet. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

8.2.3 Zapis obstaja v Online katalogu Kongresne 

knjižnice ali bazi podatkov WorldCat 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov 

in COBIB-u še ni, obstaja pa v Online katalogu Kongresne knjižnice ali bazi 

podatkov WorldCat,1 ga lahko od tam prevzamemo v COBIB in lokalno bazo 

podatkov. Iz teh dveh baz podatkov prevzemamo predvsem zapise za 

monografske publikacije in neknjižno gradivo, zapise za kontinuirane vire pa 

še naprej prevzemamo iz baze podatkov ISSN (gl. pogl. 8.2.4). 

Zapisi so v formatu MARC 21, zato se ob prenosu pretvorijo v format 

COMARC/B. Hkrati se prevedejo iz angleščine ali drugega tujega jezika tudi 

nekateri standardni izrazi.  

Za prevzemanje zapisov potrebujemo pooblastilo CAT_NEWMARC21. 

 

 

 
1 Zapise iz baze podatkov WorldCat je možno prevzemati le v sistemih, ki imajo sklenjeno pogodbo s 

ponudnikom baze podatkov. 
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9 NORMATIVNA KONTROLA AVTORJEV 

V tem poglavju je opisan splošen princip katalogizacije z normativno kontrolo, 

nato pa so predstavljene komponente programskega segmenta 

COBISS3/Katalogizacija (vmesnik za katalogizacijo, iskalnik in 

pregledovalnik) in postopki pri delu z normativnimi zapisi iz baze podatkov 

CONOR. Komponente vmesnika, ki se odprejo v razredu Normativni zapis 

(CONOR), delujejo po istih principih kot komponente v razredu Bibliografski 

zapis, zato so opisane predvsem razlike. 

Z uvedbo normativne kontrole v sistem vzajemne katalogizacije se spremeni 

vnos podatkov v polja, za katera je normativna kontrola vključena (gl. pogl. 

7.3.4.1). 

V ta polja lahko vnašamo enotne značnice za osebna imena samo preko 

normativne baze podatkov, za imena korporacij pa preko normativne baze 

podatkov ali ročno. Podobno velja tudi za dodajanje variantnih in sorodnih 

značnic. Tudi spreminjanje značnic je možno samo preko normativne baze 

podatkov.  

Za povezavo med značnicami v bibliografskih zapisih in normativnimi zapisi 

služi podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, kamor vpišemo 

identifikacijsko številko normativnega zapisa. Na osnovi tega podpolja se v 

bibliografski zapis samodejno vpiše normativna točka dostopa, obenem pa se 

vanj dodajo tudi morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz normativnega 

zapisa. Podpolje 3 omogoča tudi kasnejše samodejno usklajevanje 

bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. pogl. 9.12). 

V sistemih COBISS, kjer doslej ni bilo normativne kontrole, lahko po njeni 

vzpostavitvi v starih bibliografskih zapisih ostane veliko število značnic 

nepovezanih. Nepovezane značnice naj bi po možnosti naknadno ročno 

povezali z zapisi v ustrezni normativni bazi podatkov. 

Zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti in kakovosti sistema COBISS je 

pomembno, da so zapisi v obstoječih normativnih bazah podatkov čim bolj 

popolni. Verificiranih naj bi bilo čim več zapisov. Med zapisi za osebe in 

korporacije imajo glede tega prednost zapisi za domače ter pogosteje zastopane 

tuje avtorje. 

Katalogizacija z normativno kontrolo je za zdaj možna le v sistemih COBISS, 

ki imajo v sistem vzajemne katalogizacije vključeno katero od normativnih baz 

podatkov (gl. tudi pogl. 2.1.2). 
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Podpoglavja: 

• Vmesnik za katalogizacijo 

• Iskalnik 

• Pregledovalnik 

• Odložišče zapisov 

• Urejevalnik zapisa 

• Priprave na delo z normativno kontrolo 

• Prevzemanje zapisov 

• Kreiranje zapisov 

• Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 

• Razreševanje podvojenih zapisov 

• Razdruževanje zapisov 

• Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi 
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• kadar značnice v bibliografskih zapisih še niso povezane z 

normativnimi zapisi (tj. v polju za značnico manjka podpolje 3, gl. 

pogl. 7.3.4.1.1); 

• kadar so značnice v bibliografskih zapisih povezane z napačnim 

normativnim zapisom; 

• kadar so z istim normativnim zapisom, ki smo mu pred tem določili 

status razdružen (gl. pogl. 9.11), povezani bibliografski zapisi, v katerih 

se za različne entitete uporablja ista oblika značnice (npr. soimenjaki) 

Značnice v bibliografskih zapisih lahko z ustreznim normativnim zapisom 

povežemo tudi posamično v oknu Bibliografski zapis (gl. pogl. 7.3.4.1.2). 

Posamično je možno značnice tudi prevezati (gl. pogl. 7.3.4.1.3). 

 

Opozorilo: 

Za postopek povezovanja oz. prevezovanja značnic v več bibliografskih zapisih 

hkrati potrebujemo pooblastilo CAT_LINKAU. 

Postopek povezovanja oz. prevezovanja značnic v več bibliografskih zapisih 

hkrati deluje le v primeru značnic za osebna imena avtorjev. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezen zavihek v odložišču in izberemo metodo Odložišče / 

Poveži z značnicami v bibliografskih zapisih. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB), kjer se pri 

"Ukazno iskanje" v vnosno polje samodejno vpiše iskalna zahteva, 

oblikovana na osnovi točke dostopa iz normativnega zapisa v označenem 

zavihku. 

 

Primer:  

Povezujemo značnico za pisatelja Izidorja Cankarja. 

Pri "Ukazno iskanje" se samodejno vpiše naslednja iskalna zahteva: 

AU=Cankar, Izidor not AR=5887587. 

 

5. Po potrebi ustrezno spremenimo prvi del iskalne zahteve, drugi del pa 

pustimo nespremenjen. Na ta način iščemo po vseh bibliografskih zapisih, 

ki vsebujejo značnico, ki jo želimo povezati z izbranim normativnim 

zapisom oz. prevezati nanj, pri čemer so izločeni zapisi, ki že vsebujejo 

Postopek  
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pravilno povezano značnico (to so zapisi, ki ustrezajo drugemu delu iskalne 

zahteve). Nato kliknemo gumb Poišči. 

V seznamu rezultatov iskanja so bibliografski zapisi, ki vsebujejo iskano 

značnico. 

6. Na seznamu označimo bibliografske zapise, v katerih želimo značnico 

povezati z izbranim normativnim zapisom oz. jo nanj prevezati, in 

kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Povezovanje: tekoča št. nn. V zgornjem delu okna je v 

formatu COMARC/B prikazan prvi od izbranih zapisov, v spodnjem delu 

pa seznam vseh polj, ki ustrezajo vrsti normativnega zapisa, s katerim 

želimo povezati oz. prevezati ustrezno značnico. Poleg polj so tudi 

potrditvena polja. 

 

 

Slika 9.4-1: Okno Povezovanje 
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Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

  

Zapis iz baze podatkov LC/NAF lahko v okno Normativni zapis (CONOR) 

naložimo tudi ob urejanju bibliografskega zapisa. Prehod naredimo iz podpolja 

3 v polju za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX najprej 

kliknemo gumb LC/NAF in nato še gumb Dodaj v odložišče (gl. pogl. 

7.3.4.1.1). Zapis se doda v odložišče zapisov v oknu Normativni zapis 

(CONOR). 

 

  

Možnosti …  
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9.8 KREIRANJE ZAPISOV 

Nov normativni zapis kreiramo, kadar v normativni bazi podatkov zapis za 

entiteto še ne obstaja. Kreiramo lahko polni zapis ali za osebna imena kratki 

zapis, slednji vsebuje le najosnovnejše podatke. 

 

Opozorilo: 

Za kakovost normativne baze podatkov je pomembno, da preverimo, ali zapis v 

tej bazi že obstaja. Če pri preverjanju nismo dovolj natančni in zapisa v 

normativni bazi podatkov ne odkrijemo, obstaja velika verjetnost, da bomo 

kreirali podvojen zapis. 

 

9.8.1 Kreiramo polni zapis 

Polni zapis kreiramo, če imamo dovolj podatkov za oblikovanje takšnega 

zapisa. 

 

Opozorilo: 

Polni zapis lahko kreira le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnih 

zapisov. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim 

korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.4). 

3. V zapis vnesemo potrebne podatke. Možnosti za delo v urejevalniku so 

opisane v pogl. 7. 

Če v zapisu potrebujemo polje s sorodno točko dostopa, moramo v 

podpolje 3 vpisati identifikacijsko številko normativnega zapisa za to točko 

dostopa. To lahko naredimo le, če zapis zanjo že obstaja. Če zapisa zanjo še 

ni, ga moramo kreirati takoj, ko smo zaključili delo s prvim zapisom. V 

  

Postopek  
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vsakega od obeh zapisov moramo v podpolje 3 dodati identifikacijsko 

številko z njim povezanega sorodnega normativnega zapisa.  

 

Opozorilo: 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se lahko polje za normativno 

točko dostopa ponovi za vnos vzporedne točke dostopa. Polji za točki 

dostopa morata obvezno vsebovati različni kodi za pisave. 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo 

točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za 

isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk 

dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah. 

 

4. Pred shranjevanjem zapisa v podpolje 100b – Koda za status normativne 

točke dostopa obvezno vpišemo kodo "a" – sprejeta.  

 

Opozorilo: 

Bibliografski zapisi se programsko usklajujejo samo s tistimi normativnimi 

zapisi, ki v podpolju 100b vsebujejo kodo "a" – sprejeta. 

 

5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.  

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

 

V okno Normativni zapis (CONOR) lahko preidemo tudi, ko smo v 

urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod naredimo iz podpolja 3 v polju 

za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX kliknemo gumb 

Nov zapis (gl. pogl. 7.3.4.1.1). 

 

9.8.2 Kreiramo kratki zapis za osebno ime 

Katalogizatorji, ki nimajo pooblastila za kreiranje in urejanje polnih 

normativnih zapisov za osebna imena, lahko v primeru, ko zapisa še ni v 

normativni bazi podatkov, kreirajo samo kratki zapis. Kratki zapis lahko 

kreirajo tudi katalogizatorji, ki imajo potrebna pooblastila za kreiranje in 

urejanje polnih zapisov, nimajo pa na voljo vseh podatkov za oblikovanje 

polnega normativnega zapisa. 

 

  

Možnosti …  
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Opozorilo: 

Kratki normativni zapis lahko kreiramo samo za osebno ime. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim 

korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.4). 

3. V zapis vnesemo podatke, ki so nam na voljo. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

Če nimamo pooblastila za kreiranje polnih normativnih zapisov, lahko 

urejamo le nekatera polja; ta so izpisana v modri barvi. Polj, ki so izpisana 

v zeleni barvi, ni možno urejati. Če pooblastila nimamo, nadaljujemo s 

korakom 5. 

 

Opozorilo: 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se lahko polje za normativno 

točko dostopa ponovi za vnos vzporedne točke dostopa. Polji za točki 

dostopa morata obvezno vsebovati različni kodi za pisave. 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo 

točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za 

isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk 

dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah. 

 

4. Zapis označimo z ustrezno kodo za novi zapis (001a = "n") in kodo za zapis 

z nepopolnimi podatki (001g = "3"). 

5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

 

Postopek  
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V okno Normativni zapis (CONOR) lahko preidemo tudi, ko smo v 

urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod naredimo iz podpolja 3 v polju 

za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX kliknemo gumb 

Nov zapis (gl. pogl. 7.3.4.1.1). 

9.8.3 Kreiramo predlogo za nov zapis 

Kadar imamo večje število istovrstnih entitet, pri katerih je večina podatkov 

enakih, si lahko delo olajšamo tako, da kreiramo predlogo za nove zapise. 

Predlogo, ki naj bi vsebovala le podatke, skupne vsem zapisom, lahko 

uporabimo vsakič, ko želimo kreirati podoben zapis. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim 

korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.4). 

3. V zapis vnesemo samo podatke, ki so skupni več entitetam. Možnosti za 

delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

 

Nasvet: 

Ko smo zaključili z vnosom podatkov, lahko izberemo metodo  

Zapis / Preveri zapis, s katero preverimo, ali so v zapisu programsko 

ugotovljive napake. Najdene napake popravimo. 

 

4. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (gl. pogl. 7.1.9). 

Odpre se okno Poimenovanje.  

5. Pri "Ime predloge" vpišemo poljubno ime. 

6. Kliknemo gumb V redu. 

Program nas obvesti, da se je zapis shranil kot predloga. 

Predloga se shrani v datoteko začasno shranjenih zapisov, pri tem se 

urejevalnik in zavihek Delovni zapis v odložišču zapisov izpraznita. 

 

Predlogo za nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da v normativni bazi podatkov 

poiščemo podoben zapis, ga dodamo v zavihek na odložišču in izberemo 

metodo Zapis / Uredi zapis (sledimo korakom od 1 do 4 pri postopku v pogl. 

Postopek  

  

Možnosti…  

  

Možnosti ...  
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9.9 POPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZAPISOV 

Postopek se uporablja pri redakciji in je namenjen popravljanju in 

dopolnjevanju obstoječih zapisov. Vključuje tudi dopolnjevanje kratkih 

normativnih zapisov za osebna imena v polne zapise in dodajanje variantnih 

točk dostopa. Kratki normativni zapis dopolnimo do polnega, ko zberemo 

dovolj podatkov, da lahko določimo normativno točko dostopa, variantne točke 

dostopa, oblikujemo razne opombe ter dopolnimo zapis tudi z vsemi drugimi 

podatki. Kratki zapis lahko do polnega dopolni le katalogizator, ki ima 

pooblastilo za kreiranje polnih zapisov. 

Podatke lahko urejamo v skladu s pooblastili, ki jih imamo za delo v 

normativni bazi podatkov (gl. pogl. 9.5). 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni normativni 

zapis. 

V urejevalniku so z zeleno barvo označena morebitna polja, ki jih ne 

moremo urejati, ker za to nimamo ustreznega pooblastila. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

Če v zapis dodamo polje s sorodno točko dostopa, moramo v podpolje 3 

vpisati identifikacijsko številko normativnega zapisa za to točko dostopa. 

To lahko naredimo le, če zapis zanjo že obstaja. Če zapisa zanjo še ni, ga 

moramo kreirati takoj, ko smo zaključili delo s prvim zapisom. V vsakega 

Postopek  
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od obeh zapisov moramo v podpolje 3 dodati identifikacijsko številko z 

njim povezanega sorodnega normativnega zapisa.  

 

Opozorilo: 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, moramo biti pozorni na 

vzporedne točke dostopa v drugi pisavi v vseh poljih za točke dostopa! 

V teh sistemih se lahko polje za normativno točko dostopa ponovi za vnos 

vzporedne točke dostopa. Polji za točki dostopa morata obvezno vsebovati 

različni kodi za pisave. 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo 

točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za 

isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk 

dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah. 

 

Če zapis še ni verificiran in ga želimo verificirati, vpišemo v podpolje  

100b – Koda za status normativne točke dostopa kodo "a" – sprejeta.  

 

Opozorilo: 

Bibliografski zapisi se programsko usklajujejo samo s tistimi normativnimi 

zapisi, ki v podpolju 100b vsebujejo kodo "a" – sprejeta. 

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.  

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

 

Nasvet: 

Če smo spremenili katero od točk dostopa v zapisu in želimo, da bi bila 

sprememba točke dostopa takoj vidna tudi v povezanih bibliografskih 

zapisih, je treba te bibliografske zapise še enkrat shraniti. 

 

V okno Normativni zapis (CONOR) lahko preidemo tudi, ko smo v 

urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod naredimo iz podpolja 3 v polju 

za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX prikažemo zapis 

v formatu COMARC in kliknemo gumb Dodaj v odložišče (gl. pogl. 

7.3.4.1.1). Zapis se doda v odložišče zapisov v oknu Normativni zapis 

(CONOR).  

  

  

Možnosti …  
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9.10 RAZREŠEVANJE PODVOJENIH ZAPISOV 

Če ugotovimo, da v normativni bazi podatkov obstaja za eno entiteto več 

normativnih zapisov, obdržimo enega od podvojenih zapisov, preostalim pa 

določimo status izbrisan, tj. neveljaven za uporabo pri povezovanju 

bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. tudi pogl. 7.3.4.1). Hkrati jim 

dodamo tudi identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki ga bomo 

obdržali. 

Tako označeni normativni zapisi omogočajo, da se bibliografski zapisi, ki so 

bili z njimi povezani, samodejno prevežejo na drug zapis. To se zgodi, ko 

bibliografski zapis ponovno shranimo ali ko se samodejno izvede postopek 

usklajevanja bibliografske baze z normativno bazo podatkov (gl. pogl. 9.12). 

Zapisi s statusom izbrisan ostanejo v normativni bazi podatkov. Teh zapisov 

namreč ni možno fizično izbrisati, saj bi se lahko zgodilo, da bi v 

bibliografskih zapisih v različnih bibliografskih bazah podatkov ostale še 

vedno povezave na neobstoječ normativni zapis. 

Zapisi s statusom izbrisan niso več vidni v oknu Povezovanje z zapisi iz 

CONOR.XX.  

 

Opozorilo: 

Postopek lahko izvaja le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnega 

normativnega zapisa. 

Zapisu, za katerega je že prevzela odgovornost druga knjižnica, ne moremo 

določiti statusa izbrisan. Namesto tega pošljemo knjižnici, ki je prevzela 

odgovornost zanj, zahtevo, skupaj z ustrezno obrazložitvijo, naj zapis označi 

kot izbrisan. 

Prav tako ne moremo določiti statusa izbrisan tudi zapisu, ki bi ga želeli 

nadomestiti z zapisom za isto entiteto, vendar za drugo vrsto točke dostopa. 

Namesto tega pošljemo pristojnemu nacionalnemu centru COBISS podobno 

zahtevo, kot bi jo, če bi odgovornost za zapis prevzela druga knjižnica. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. Korake od 1 do 3 po potrebi večkrat ponovimo. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

 

 

  

Postopek  
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Opozorilo: 

Preden se odločimo, da bomo zapisu določili status izbrisan, dobro 

preverimo, ali gre res za podvojen zapis. Če smo glede tega v dvomih, ga 

ne označimo za brisanje. 

 

4. Označimo zavihek z zapisom, ki mu želimo določiti status izbrisan, in 

izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni normativni 

zapis. 

Metoda tudi ni aktivna, če je zapis za brisanje že označila neka druga 

knjižnica. 

 

5. V podpolju 001a – Status zapisa zamenjamo obstoječo kodo s kodo 

"d" – izbrisan zapis. 

6. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko številko 

normativnega zapisa, ki ga bomo obdržali. 

 

Opozorilo: 

Ko v podpolje 001x vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa, 

ki ga bomo obdržali namesto zapisa, označenega za brisanje, moramo 

preveriti, ali se ob potrditvi v oknu Opozorilo izpiše pravilna točka 

dostopa. 

 

7. Po potrebi v polje 835 – Podatki o izbrisani točki dostopa vnesemo 

pojasnilo o tem, zakaj smo točko dostopa označili za brisanje. 

8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Točka dostopa v zapisu je razveljavljena. 

9. Če obstaja več podvojenih zapisov, ponovimo korake od 2 do 8. 

 

Nasvet: 

Bibliografske zapise, povezane z normativnimi zapisi, ki smo jim določili 

status izbrisan, lahko takoj preusmerimo na veljaven normativni zapis, tako da 

te bibliografske zapise še enkrat shranimo. 

 

Opozorilo: 

Če zapisu pomotoma določimo status izbrisan, lahko napako popravimo. 

Vendar to lahko naredimo samo, če smo napako odkrili še isti dan. Zapisa s 

statusom izbrisan ni več možno urejati, če so se medtem bibliografski zapisi v 

COBIB-u že samodejno uskladili z normativnimi (gl. pogl. 9.12). 
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9.11 RAZDRUŽEVANJE ZAPISOV 

Če se normativni zapis nanaša na več entitet (npr. soimenjaki), ga po možnosti, 

ali če je ustrezno, razdružimo na več normativnih zapisov, temu zapisu pa 

določimo status razdružen, tj. neveljaven za uporabo pri povezovanju 

bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. tudi pogl. 7.3.4.1). Ob tem moramo 

biti prepričani, da za druge entitete obstajajo ločeni normativni zapisi ali pa jih 

je mogoče kreirati. 

 

Opozorilo: 

Zapisi, s katerimi smo nadomestili zapis, ki smo ga razdružili, morajo biti za 

isto vrsto točke dostopa, kot je točka dostopa v zapisu s statusom razdružen. 

 

V bibliografski bazi podatkov je treba pregledati vse zapise, ki so na tak 

normativni zapis vezani, in ugotoviti, kateri zapisi spadajo k posamezni entiteti. 

Nato je treba polja v bibliografskih zapisih ročno prevezati na drug, ustrezen 

normativni zapis. Polja, ki ostanejo vezana na razdružen normativni zapis, se 

ob shranjevanju bibliografskega zapisa ne posodobijo, prav tako pa tudi ne pri 

samodejnem usklajevanju bibliografske baze z normativno bazo podatkov (gl. 

pogl. 9.12). 

Zapisi s statusom razdružen ostanejo v normativni bazi podatkov. Teh zapisov 

namreč ni možno fizično izbrisati, saj bi se lahko zgodilo, da bi v 

bibliografskih zapisih v različnih bibliografskih bazah podatkov ostale 

povezave na neobstoječ normativni zapis. 

Zapisi s statusom razdružen niso več vidni v oknu Povezovanje z zapisi iz 

CONOR.XX. 

 

Opozorilo: 

Postopek lahko izvaja le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnega 

normativnega zapisa. 

Zapisu, za katerega je prevzela odgovornost druga knjižnica, ne moremo 

določiti statusa razdružen. Namesto tega pošljemo knjižnici, ki je prevzela 

odgovornost zanj, zahtevo za njegovo razdružitev, skupaj z ustrezno 

obrazložitvijo. 

Zapisu ne določimo statusa razdružen takrat, kadar ne moremo nedvoumno 

ugotoviti, ali se nanaša na več entitet ali ne. 
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Nasvet: 

Kadar lahko razlikujemo le med nekaterimi, ne pa vsemi entitetami, ki so 

združene v enem zapisu, ali kadar je v njem pomotoma združenih več entitet, 

vendar večina povezanih bibliografskih zapisov spada k eni od teh entitet, 

zapisu ne določimo statusa razdružen. V obeh primerih za preusmeritev 

napačno povezanih bibliografskih zapisov uporabimo polje 990 – Prevezave 

(gl. opis polja v priročniku COMARC/A). 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR. 

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje po točki dostopa, ki 

jo nameravamo razdružiti. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4 

in pogl. 9.2. 

Zapis za točko dostopa, ki jo iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Poiščemo še zapise, s katerimi bomo zapis nadomestili in jih dodamo v 

odložišče. 

Če vseh zapisov še ni v bazi podatkov, nadaljujemo z naslednjim korakom, 

sicer nadaljujemo s korakom 6. 

5. Kreiramo manjkajoče zapise (gl. pogl. 9.8.1). 

 

Nasvet: 

Zavihkov v odložišču, kamor so se po shranjevanju dodali zapisi, ki smo jih 

pravkar kreirali, ne odstranimo, saj jih bomo v nadaljevanju postopka 

potrebovali. 

 

6. V odložišču zapisov označimo zavihek z zapisom, ki ga želimo razdružiti, 

in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. 

7. V podpolju 001a – Status zapisa zamenjamo obstoječo kodo s kodo 

"r" – razdružen zapis. 

8. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijske številke vseh 

nadomestnih normativnih zapisov in jih ločimo z vejicami. 

  

  

Postopek  
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9.12 USKLAJEVANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV Z 

NORMATIVNIMI 

Z normativnimi zapisi so povezana polja za osebna imena in imena korporacij 

iz bloka 7XX za podatke o odgovornosti. 

Ob vpisu identifikacijske številke normativnega zapisa v polje za avtorja 

(podpolje 3) v bibliografskem zapisu se v zapis dodajo podatki iz normativnega 

zapisa: 

• v polje za značnico se prenese normativna točka dostopa iz 

normativnega zapisa 

• v polja za variantne značnice se prenesejo variantne točke dostopa iz 

normativnega zapisa 

• v polja za sorodne značnice se prenesejo sorodne točke dostopa iz 

normativnega zapisa 

 

 

Ti podatki se ob vsakem shranjevanju bibliografskega zapisa samodejno 

uskladijo s trenutnim stanjem v normativni bazi CONOR.  

Vsako noč se samodejno izvede tudi paketna posodobitev bibliografskih 

zapisov v COBIB-u. 

Podoben program skrbi za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov 

tudi v lokalnih bazah podatkov. Kako pogosto se bo izvajal ta program, je 

odvisno od dogovora s posamezno knjižnico. 

Program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov najprej poišče 

vse normativne zapise, ki: 

• so bili spremenjeni od datuma zadnjega usklajevanja do tekočega 

datuma 

 in 

• v podpolju 100b – Koda za status normativne točke dostopa vsebujejo 

kodo "a" – sprejeta (tj. verificirana točka dostopa) ali v podpolju 

001a – Status zapisa vsebujejo kodo "d" – izbrisan zapis 

in 

• v podpolju 001a – Status zapisa ne vsebujejo kode "r" – razdružen 

zapis. 

 

Program nato poišče vse bibliografske zapise, ki v podpolju 3 vsebujejo 

identifikacijske številke teh normativnih zapisov. V teh bibliografskih zapisih 

se vsa polja, ki vsebujejo podpolje 3, uskladijo z ustreznimi normativnimi 

zapisi.  

Izvede se naslednji postopek: 
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• Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo 

"d" – izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa. Tu je vpisana identifikacijska številka 

normativnega zapisa, ki bo nadomestil zapis, označen za brisanje. Ta 

identifikacijska številka se nato prenese v podpolje 3 v bibliografskem 

zapisu, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 – 

Številka prejšnjega normativnega zapisa. 

• Če je v normativnem zapisu eno ali več polj 990 – Prevezave in je v 

podpolju 100b – Koda za status normativne točke dostopa vpisana 

koda "a" – sprejeta, program poišče bibliografske zapise, navedene v 

podpoljih 990b – ID bibliografskega zapisa. V te zapise se v  

podpolje 3 vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa iz 

podpolja 990n – ID normativnega zapisa. Prejšnja vsebina podpolja 3 

se prenese v podpolje 9.  

• Nato se za vsako polje, za katero velja normativna kontrola, izvede 

naslednji postopek: 

− Enotna značnica se nadomesti z normativno točko dostopa iz 

ustreznega normativnega zapisa, tj. tistega, katerega identifikacijska 

številka je navedena v podpolju 3. 

− Če normativni zapis vsebuje variantne točke dostopa, se tudi te 

dodajo v bibliografski zapis.  

− Prejšnje variantne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo. 

− Če normativni zapis vsebuje sorodne točke dostopa, se tudi te 

dodajo v bibliografski zapis.  

− Prejšnje sorodne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo. 
 

• Hkrati se v teh poljih tvorijo tudi podpolja 3 – Številka normativnega 

zapisa, ki služijo kot povezava med enotno značnico ter variantnimi in 

sorodnimi značnicami. 
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10 NORMATIVNA KONTROLA PREDMETNIH 

OZNAK 

V tem poglavju so opisane posebnosti, povezane z normativno kontrolo 

predmetnih oznak. Predstavljene so le tiste komponente programskega 

segmenta COBISS3/Katalogizacija in tisti postopki pri delu z normativnimi 

zapisi, ki so v razredu Normativni zapis (SGC) drugačni kot v razredu 

Normativni zapis (CONOR). 

Z uvedbo normativne kontrole predmetnih oznak se spremeni vnos podatkov v 

polja 60X, za katera je normativna kontrola vključena (gl. pogl. 7.3.4.2). 

Če imamo pooblastilo CAT_SUBLINK lahko v polja 60X vnašamo predmetne 

oznake preko normativne baze podatkov SGC.  

Za povezavo med predmetnimi oznakami v bibliografskih zapisih in 

normativnimi zapisi SGC služi podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, 

kamor vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa SGC. Na osnovi 

tega podpolja se v bibliografski zapis samodejno vpiše normativna točka 

dostopa, hkrati se doda še podpolje 2 z vpisano kodo sistema "SGC" – Splošni 

geslovnik COBISS.SI. Podpolje 3 omogoča tudi kasnejše samodejno 

usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. pogl. 10.5).  

Variantne in sorodne točke dostopa se v bibliografske zapise ne dodajajo. 

Če pooblastila CAT_SUBLINK nimamo, vnašamo predmetne oznake v 

ustrezna podpolja ročno, tako kot doslej. 

Programska oprema omogoča tudi redakcijo SGC, ki jo opravlja uredniški 

odbor geslovnika. 

Splošni geslovnik COBISS je v slovenščini, zato je na voljo le v sistemu 

COBISS.SI. 

 

 

Podpoglavja: 

• Vmesnik za katalogizacijo 

• Iskalnik 

• Pregledovalnik 

• Odložišče zapisov 

• Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi 
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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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10.5 USKLAJEVANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV Z 

NORMATIVNIMI  

Ob vpisu identifikacijske številke normativnega zapisa SGC v podpolje 60X3 

se v polje za predmetno oznako prenese normativna točka dostopa iz 

normativnega zapisa SGC. 

 

Opozorilo: 

Iz normativnega zapisa SGC se variantne točke dostopa, sorodne točke dostopa 

in normativne točke dostopa v drugem jeziku v bibliografski zapis ne prenesejo. 

 

Podatki se ob vsakem shranjevanju bibliografskega zapisa samodejno uskladijo 

s trenutnim stanjem v normativni bazi SGC.  

Vsako noč se samodejno izvede tudi paketna posodobitev bibliografskih 

zapisov v COBIB-u. 

Podoben program skrbi za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov 

tudi v lokalnih bazah podatkov. Kako pogosto se bo izvajal ta program, je 

odvisno od dogovora s posamezno knjižnico.  

Program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov najprej poišče 

vse verificirane normativne zapise, ki so bili spremenjeni ali verificirani od 

datuma zadnjega usklajevanja do tekočega datuma.  

Program nato poišče vse bibliografske zapise, ki v podpolju 3 vsebujejo 

identifikacijske številke teh normativnih zapisov. V teh bibliografskih zapisih 

se vsa polja, ki vsebujejo podpolje 3, uskladijo z ustreznimi normativnimi 

zapisi.  

Izvede se naslednji postopek: 

• Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo 

"d" – izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa. Tu je vpisana identifikacijska številka 

normativnega zapisa, ki bo nadomestil zapis, označen za brisanje. Ta 

identifikacijska številka se nato prenese v podpolje 3 v bibliografskem 

zapisu, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 – 

Številka prejšnjega normativnega zapisa. 

• Nato se v vsakem polju, v katerem je vključena normativna kontrola, 

predmetna oznaka nadomesti z normativno točko dostopa iz ustreznega 

normativnega zapisa, tj. tistega, katerega identifikacijska številka je 

navedena v podpolju 3. 

  





COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, februar 2021  13.2-1 

 

13.2 ZAPISI V CIRILICI ALI V KOMBINACIJI CIRILICE IN 

LATINICE 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, so lahko bibliografski in 

normativni zapisi v cirilici, latinici ali v kombinaciji obeh pisav. 

Podatki iz bibliografskih virov v jezikih, ki uporabljajo cirilico in latinico, se 

prenašajo v bibliografske zapise v izvirni pisavi. Podatke v drugih jezikih 

transliteriramo v latinico. 

V sistemih COBISS, v katerih je jezik katalogizacije zapisan izključno v cirilici 

(npr. bolgarščina, makedonščina), se vnašajo opombe in drugi podatki v cirilici. 

V sistemih COBISS, v katerih jezik katalogizacije zapisujemo v dveh pisavah 

(npr. srbščina), opombe in sorodne podatke v jeziku katalogizacije zapisujemo 

v isti pisavi kot glavni del bibliografskega opisa. 

V bibliografske zapise se vnašajo osebne in predmetne značnice prosto ali pod 

normativno kontrolo. Pisava prosto vnesenih značnic kot tudi njihovih 

alternativnih oblik je določena z lokalnimi katalogizacijskimi pravili. 

Vnos značnic pod normativno kontrolo poteka preko normativnih zapisov s 

točkami dostopa v alternativnih pisavah, v cirilici in latinici. 

13.2.1 Vnos podatkov 

V ustrezna polja lahko besedilne podatke vnašamo v obeh pisavah, v latinici ali 

cirilici. 

V sistemih COBISS, v katerih so osebne značnice zapisane v obeh pisavah, 

hkrati pa vnos osebnih imen pod normativno kontrolo še ni vzpostavljen, 

obstaja dogovor o obveznem vnosu osebne značnice tudi v alternativni pisavi v 

ustrezna polja, in sicer v polja: 

• 90X (2. ind. = 0, 3) v latinici 

• 90X (2. ind. = 1, 4) v cirilici 
 

Z uporabo metod Urejanje / Pretvori v latinico in Urejanje / Pretvori v 

srbsko/makedonsko cirilico lahko programsko pretvorimo vsebino podpolja 

oz. del vsebine iz cirilice v latinico in obratno (gl. pogl. 7.3.1, točka 4). 

 

Opozorilo: 

Ko izberemo vnos v določeni pisavi, moramo poskrbeti za dosledno uporabo 

vseh znakov te pisave.  

Črke, ki jih na naši tipkovnici ni, poiščemo v oknu Nabor znakov COBISS. Če 

želenih črk ni v seznamu, jih ne smemo nadomeščati s podobnimi črkami druge 

pisave! 
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Čeprav so kodirani podatki praviloma v latinici, se kode lahko vnašajo tudi v 

cirilici. Po vnosu v cirilici se koda avtomatsko pretvori v latinico.  

Kadar iščemo kode po šifrantu v ločenem oknu, moramo iskalno zahtevo 

zapisati v pisavi kode ali njene razrešitve. 

 

Opozorilo: 

Kode, označene s črkami x, y, w, q, zapisujemo samo v latinici.  

13.2.1.1 Vnos v polja pod normativno kontrolo 

V sistemu COBISS se v bibliografskem zapisu za vnos značnic v več pisavah 

uporabljajo ponovljena polja 70X, polja pa so pod normativno kontrolo (gl. 

pogl. 13.2.1.2). 

Splošna navodila za vnos v polja pod normativno kontrolo so opisana v pogl. 

7.3.4.1. V tem poglavju so opisane le posebnosti zaradi uporabe cirilice: 

• V podpolju 3 polja za osebno značnico bibliografskega zapisa, kot tudi 

v vnosnem polju v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX lahko 

vpišemo iskalno zahtevo v cirilici ali latinici. Na natančnost iskanja 

vpliva: 

− ali normativni zapis vsebuje alternativne točke dostopa v cirilici in 

latinici, na kar moramo biti še posebej pozorni pri tujih imenih 

− ali uporabljamo besedno ali frazno iskanje 

Besedno iskanje omogoča vnos iskalne zahteve z osnovnimi znaki 

(npr. Viola Konig ali Мур Пеит* in ne Viola König ali Мур 

Пейт*), medtem ko frazno iskanje zahteva natančen vnos iskalne 

zahteve z diakritičnimi znaki (npr. "König, Viola" in ne "Konig, 

Viola"). 
 

Nasvet: 

Če po vnosu iskalne zahteve nismo dobili želenega rezultata, lahko iskanje 

ponovimo, tako da vpišemo alternativno obliko v drugi pisavi oz. drugo 

znano obliko imena. 

 

• Seznam osebnih imen iz baze podatkov CONOR.XX se izpiše na 

naslednji način: 

− Normativne točke dostopa v alternativnih pisavah so izpisane 

skupaj, cirilična oblika v črni barvi, latinična pa v modri. V seznamu 

so točke dostopa v alternativnih pisavah razvrščene v dveh nizih: 

najprej po cirilični abecedi (azbuki) in nato po latinični abecedi. 

− Variantne točke dostopa skupaj z dopolnilno informacijo o 

pripadajoči normativni točki dostopa so izpisane v zeleni barvi. 

− Alternativne točke dostopa v drugem jeziku so izpisane skupaj z 

dopolnilno informacijo o normativni točki dostopa v zapisu, 

narejenem v alternativnih pisavah. 
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Slika 13.2-1: Primer okna za povezovanje z zapisi iz CONOR.BG 

 

• Posebej moramo biti pozorni na normativne točke dostopa, ki so samo 

v eni pisavi. Pisava izbrane točke dostopa mora ustrezati jeziku in 

pisavi dela, ki ga katalogiziramo. Vnos neustrezne značnice v 

bibliografski zapis nam bo preprečila programska kontrola. V tem 

primeru ponovimo iskanje in dopolnimo normativni zapis v skladu z 

navodili v pogl. 7.3.4.1.1, točka 4.  

• Po kliku na gumb Poveži se v bibliografski zapis prenesejo naslednji 

podatki: 

− Osebna značnica vzporedno v dveh pisavah, če normativi zapis 

vsebuje alternativne točke dostopa. Če je v normativnem zapisu 

normativna točka dostopa samo v eni pisavi, se v bibliografski zapis 

prenese osebna značnica v eni pisavi. 

− Pisava prve osebne značnice v paru, ki ustreza pisavi glavnega 

stvarnega naslova v bibliografskem zapisu. Za sisteme COBISS.SR, 

COBISS.CG in COBISS.RS velja v primeru del, ki so v srbščini v 

dveh pisavah, da je na prvem mestu osebna značnica v cirilici. 

− Vse druge točke dostopa iz normativnega zapisa. V sistemu 

COBISS.BG se točka dostopa v bibliografskem zapisu prenese iz 

polja 700 v polje 904.  
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Slika 13.2-2: Primer delovnega bibliografskega zapisa v sistemu 

COBISS.BG s povezano osebno značnico v alternativnih pisavah 

13.2.1.2 Vnos v normativni zapis v alternativnih pisavah 

Tudi v strukturi normativnih zapisov lahko obstajajo vzporedna polja za 

alternativne točke dostopa v dveh pisavah. 

Podrobna navodila za delo z normativnimi zapisi so opisana v pogl. 9. 

Navodila v tem poglavju dopolnjujejo osnovna navodila in so namenjena 

izključno vodenju podatkov v alternativnih pisavah. 

Naslednji postopki se nanašajo na obravnavo alternativnih točk dostopa v 

procesu kreiranja, urejanja in prevzemanja normativnih zapisov. 

Nov zapis kreiramo v oknu Normativni zapis (CONOR). 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

V urejevalnik se naložijo polja in podpolja izbrane maske za osebna imena 

(PN), pri čemer je polje 200 ponovljeno. 

2. Praviloma izpolnimo obe polji 200. 

V prvo polje 200 vpišemo normativno točko dostopa v cirilici, v podpolje 7 

pa obvezno vnesemo ustrezno kodo za cirilico. V drugo polje 200 vpišemo 

normativno točko dostopa v latinici, v podpolje 7 pa obvezno vnesemo 

kodo za latinico. Normativni zapisi v alternativnih pisavah podpirajo 

vodenje splošnih katalogov v cirilici in latinici. Zato v prvo polje 200 za 

avtorje, ki ustvarjajo v ciriličnih jezikih, vnašamo obliko imena v izvirnem 

jeziku, za avtorje, ki ustvarjajo v latiničnih jezikih, pa fonetično obliko, 

oblikovano po pravilih fonetizacije v nacionalnem sistemu. V drugo polje 

200 vnašamo transliterirano obliko imena v latinici za avtorje, ki ustvarjajo 

Postopek  
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13.2.2.1 Bibliografski zapisi 

V iskalnikih lokalne in vzajemne bibliografske baze v nacionalnem sistemu 

COBISS.XX, v mreži COBISS.Net ali v bazi ISSN lahko vpišemo iskalno 

zahtevo v latinici ali cirilici, z diakritičnimi ali zgolj z osnovnimi znaki. 

Kadar želimo iskanje v lokalni ali vzajemni bazi podatkov omejiti samo na eno 

pisavo, pri "Omejevanje" izberemo vrednost LAT ali CIR (gl. pogl. 4.1.4). 

 

Nasvet: 

V iskalniku odpremo okno Nabor znakov COBISS s kombinacijo tipk 

 <Ctrl> + <S>. 

 

Če v iskalnik po bazi podatkov WorldCat vnesemo iskalno zahtevo v cirilici, so 

rezultati iskanja omejeni le na zapise, ki vsebujejo vzporedne podatke v cirilici. 

V iskalnik Online kataloga Kongresne knjižnice vnašamo iskalno zahtevo v 

latinici. 

S funkcijo pregled pojmov – ikona  (gl. pogl. 4.4) se odpre abecedni 

seznam pojmov izključno v latinici. Kljub temu lahko vpišemo iskalno zahtevo 

tudi v cirilici.  

Postopek iskanja bibliografskih zapisov je opisan v pogl. 4. 

13.2.2.2 Normativni zapisi 

V sistemu COBISS iščemo normativne zapise v bazah podatkov CONOR.XX 

in LC/NAF. 

Pri iskanju v bazi podatkov CONOR.XX lahko vnesemo iskalno zahtevo v 

latinici ali cirilici. Na rezultat iskanja vpliva naslednje: 

• ali normativni zapis vsebuje alternativne točke dostopa v obeh pisavah 

• ali se alternativne točke dostopa med seboj razlikujejo le po pisavi ali 

pa tudi po obliki imena 

Pri iskanju v bazi podatkov CONOR.XX moramo iskalno zahtevo po točkah 

dostopa za osebna imena vnesti z diakritičnimi znaki. 

Postopek iskanja normativnih zapisov je opisan v pogl. 9.2. 
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13.2.3 Prevzemanje in urejanje bibliografskih 

zapisov v sistemih COBISS.SR in 

COBISS.CG 

 

Opozorilo: 

Poglavje je namenjeno sistemoma COBISS.SR, COBISS.CG in deloma tudi 

sistemu COBISS.RS, dokler še ni izveden prehod na katalogizacijo z 

normativno kontrolo! 

 

Vzajemna katalogizacija v nacionalnih sistemih COBISS.SR in COBISS.CG je 

zahtevnejša zaradi uporabe različnih pisav v bibliografskih zapisih za osebne in 

predmetne značnice. Do sedaj so univerzitetne in specialne knjižnice 

vzdrževale različne latinične kataloge, nacionalna, splošne in šolske knjižnice 

pa so vzdrževale cirilične kataloge (z izjemo osnovnega latiničnega kataloga 

tujih knjig v latiničnih jezikih) in ta praksa se je ohranila tudi v elektronskih 

katalogih (OPAC). Prevzemanje takšnih bibliografskih zapisov iz vzajemne v 

lokalno bazo podatkov je zahtevalo ročno prilagajanje podatkov v zapisih, zato 

so že v programski opremi COBISS2 obstajala pravila za prikazovanje 

bibliografskih zapisov v dveh pisavah kot tudi programska podpora za 

zamenjavo alternativnih osebnih značnic.  

V COBISS3/Katalogizaciji se pisava bibliografskih podatkov prikazuje glede 

na: 

• vnos podatkov v izvirni pisavi (cirilica in latinica) 

• normativno kontrolo preko normativnih zapisov z alternativnimi 

točkami dostopa (za osebna imena) 

Glede na to, da je prehod na normativno kontrolo podatkov v alternativnih 

pisavah časovno zahteven proces, je v COBISS3/Katalogizaciji pri zamenjavi 

pisave značnic v lokalnih bibliografskih bazah podatkov katalogizatorjem 

omogočeno naslednje: 

• programsko usklajevanje alternativnih osebnih značnic in pisav osebnih 

značnic 

• delno programsko usklajevanje pisav predmetnih in korporativnih 

značnic (polja 6XX, 7XX in 9XX) 

• metodi Urejanje / Pretvori v latinico in Urejanje / Pretvori v 

srbsko/makedonsko cirilico 

• metode kopiranja polja, podpolja in besedila kot tudi metoda posebnega 

lepljenja za prenos večjega števila podatkov iz enega bibliografskega 

zapisa v drugega ali znotraj istega bibliografskega zapisa  

 

Pogoji za programsko pretvorbo pisav, s katerimi so zapisane značnice v 

lokalni bibliografski bazi podatkov, so: 

• jezik katalogizacije je srbščina (100h = "srp") 

• pisava jezika katalogizacije v lokalni bazi podatkov se mora razlikovati 
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od pisave jezika katalogizacije v bibliografskem zapisu v vzajemni bazi 

podatkov (0017 ≠ 0017) 

 

Pogoj za programsko usklajevanje parov alternativnih osebnih značnic pa je: 

• prisotnost variantne oblike osebnega imena v bibliografskem zapisu, ki 

je pravilno označen kot alternativna značnica v latinici (polja 90X, 

2. ind. = 0, 3) oziroma v cirilici (polja 90X, 2. ind. = 1, 4) 

 

Pod temi navedenimi pogoji se z izbiro metode Zapis / Prevzemi zapis 

programsko uskladijo pisave vseh značnic, ko se v urejevalnik prenesejo 

bibliografski podatki iz vzajemne baze podatkov, medtem ko se z izbiro 

metode Zapis / Uredi zapis programsko uskladi le pisava osebnih in 

korporativnih značnic, ko se v urejevalnik prenesejo predmetne značnice iz 

verzije zapisa v lokalni bazi podatkov. 

 

Opozorilo: 

Pri prevzemanju zapisa iz baze podatkov WorldCat moramo obvezno ročno 

vpisati kodo za pisavo jezika katalogizacije (podpolje 0017). Če smo prevzeli 

zapis v cirilici, moramo iz latinice v cirilico pretvoriti tudi pisavo programsko 

prevedenih opomb in drugih podatkov v jeziku katalogizacije. 

Obe zahtevi sta posledica katalogizacijske prakse, ki obstaja samo v sistemih, 

kjer je jezik katalogizacije v dveh pisavah. 

13.2.3.1 Lokalne baze podatkov nacionalnih in splošnih 

knjižnic 

Če so izpolnjeni splošni pogoji, opisani v pogl. 13.2.3, poteka programsko 

usklajevanje pisav za značnico drugače v primeru bibliografskega zapisa, ki je 

bil kreiran v COBISS2/Katalogizaciji, a še ni bil redigiran v 

COBISS3/Katalogizaciji (oznaka KAT2), in zapisa, ki je bil kreiran in/ali 

redigiran v COBISS3/Katalogizaciji. 

Za zapis, ki je bil kreiran v COBISS2/Katalogizaciji, velja naslednje: 

• Ko je glavni stvarni naslov v cirilici (100l = "c*"), velja programska 

pretvorba besedila iz latinice v cirilico za vse značnice (polja 503, 

6XX, 7XX in 9XX). Katalogizator mora preveriti in po potrebi ročno 

popraviti ali zamenjati: 

− alternativne oblike korporativnih in predmetnih značnic (povezana 

polja 60X in 96X ter 71X in 91X) 

− predmetne značnice, ki vsebujejo tuje besede (polja 6XX) 

− prosto oblikovane predmetne oznake s kodo za angleški jezik (polje 

610) 

− variantne oblike osebnih značnic, ki morajo biti v pisavi, ki se 

razlikuje od pisave normativne oblike (polja 90X, 2. ind. = 9) 
 

• Ko je glavni stvarni naslov v latinici (100l = "ba"), velja programska 

pretvorba besedila iz latinice v cirilico za osebne in korporativne 

značnice (polja 503, 7XX in 9XX), vendar se ne nanaša na predmetne 
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značnice (polja 6XX). Katalogizator mora preveriti in po potrebi ročno 

popraviti ali zamenjati: 

− predmetne značnice (polja 60X, 96X in 610) 

− alternativne oblike korporativnih značnic (povezana polja 71X in 

91X) 

− variantne oblike osebnih značnic, ki morajo biti v pisavi, ki se 

razlikuje od pisave normativne oblike (polja 90X, 2. ind. = 9) 
 

Opozorilo: 

Če je na začetku polja za predmetno značnico vnesena kontrolna oznaka za 

pisavo, bo s tem določena pisava predmetnih značnic tudi po prevzemanju v 

lokalno bazo podatkov knjižnice!  

 

Ne glede na pisavo glavnega stvarnega naslova (100l = "c*" ali 100l = "ba") 

velja za zapis, ki je bil kreiran v segmentu COBISS3/Katalogizacija, naslednje: 

• Programska pretvorba se nanaša na osebne in korporativne značnice 

(polja 503, 6XX, 7XX in 9XX), vendar se ne nanaša na predmetne 

značnice. Katalogizator mora preveriti in po potrebi ročno popraviti ali 

zamenjati: 

− predmetne značnice (polja 60X, 96X in 610) 

− alternativne oblike korporativnih značnic (povezana polja 71X in 

91X) 
 

Opozorilo: 

Pri urejanju zapisa se v urejevalnik prenesejo lokalna polja za vsebinski opis, 

druga polja pa iz zapisa v vzajemni bazi podatkov. Katalogizator mora pri 

urejanju zapisa preveriti osebne in korporativne značnice ter njihove variantne 

oblike. 

13.2.3.2 Lokalne baze podatkov univerzitetnih in 

specialnih knjižnic 

Če so izpolnjeni splošni pogoji, opisani v pogl. 13.2.3, velja za zapis, ki je bil 

kreiran v COBISS2/Katalogizaciji in še ni bil redigiran v 

COBISS3/Katalogizaciji (oznaka KAT2), naslednje: 

• Ne glede na jezik in pisavo glavnega stvarnega naslova (100l = "c*" ali 

100l = "ba"), se programska pretvorba besedila iz cirilice v latinico 

nanaša na vsa polja 503, 6XX, 7XX in 9XX. Katalogizator mora 

preveriti in po potrebi ročno popraviti ali zamenjati: 

− alternativne oblike korporativnih in predmetnih značnic  

− polja 90X, 2. ind. = 9, če mora biti variantna oblika imena v pisavi, 

ki je drugačna od pisave v poljih 70X 
 

Opozorilo: 

Za opozorilo glede kontrolne oznake za pisavo v zapisih, ki so označeni s 

KAT2, kot tudi za opozorilo glede urejanja zapisa gl. pogl. 13.2.3.1. 
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Za zapis, ki je bil kreiran v COBISS3/Katalogizaciji, velja naslednje: 

• Ne glede na jezik in pisavo glavnega stvarnega naslova (100l = "c*" ali 

100l = "ba"), se programska pretvorba besedila iz cirilice v latinico 

nanaša na vsa polja 503, 7XX in 9XX. Katalogizator mora preveriti in 

po potrebi ročno popraviti ali zamenjati: 

− pisavo v poljih 60X, 96X in 610 ter alternativne predmetne značnice  

− alternativne korporativne značnice 
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A.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV 

A.1.1 Osnovni indeks 

V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se 

praviloma indeksirajo razrešitve iz šifrantov (in ne kode).  

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone 

ali pa s predpono KW=. Za podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino 

indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ uporabljajo, so 

ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena 

podpolja. 

A.1.1.1 Bibliografski podatki 

 

Tabela A.1-1: Osnovni indeks v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/AB Povzetek ali izvleček besedno 330af 

/AU Avtor – oseba besedno 200f, 700abcdf–702abcdf, 

900abcdf–902abcdf, 903abcdf, 

904abcdf 

/CB Avtor – korporacija besedno 710abgh–712abgh, 910abgh–

912abgh, 916abgh 

/CL Zbirka besedno 225adefhiv 

/CP Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

besedno 710ce–712ce, 910ce–912ce, 

916ce 

/GM Splošna oznaka gradiva besedno 200b, 539b 

/NM Izdelovalec besedno 210gh 

/NT Opombe besedno 300a, 301a, 311a, 317a, 321ax, 

323a–325a, 328adefg, 338abcdefg  

/PM Kraj izdelave besedno 210ef 

/PP Kraj izida besedno 210ab, 620abcd 

/PU Založnik besedno 210c 

/PY Leto izida besedno 100cd, 210dh 

/TI1 Naslov besedno 200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 

510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 

515a, 516ae-518ae, 520aehi, 

530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 

996h, 997h 

/TO Naslov originala besedno 500ahi 

 

 
1 Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN ", se vsebina podpolja ne indeksira s /TI in TI=, 

temveč se ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira z BN=. 
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A.1.1.2 Podatki o vsebini (predmetne oznake, 

klasifikacija) 

 

Tabela A.1-2: Osnovni indeks v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/PN Predmetna oznaka – osebno ime  besedno 600abcdf, 960abcdf 

/CS Predmetna oznaka – ime korporacije besedno 601abc, 961abc 

/FN Predmetna oznaka – rodbinsko ime besedno 602af, 962af 

/TS Predmetna oznaka – naslov  besedno 605ahiklnq, 965ahiklnq 

/TN Tematska predmetna oznaka besedno 606a, 966a 

/GN Zemljepisna predmetna oznaka besedno 607a, 967a 

/CH Časovna predmetna oznaka besedno 608a, 968a 

/FS Oblikovna predmetna oznaka besedno 609a, 969a 

/DX Tematsko določilo besedno 600x–609x, 960x–969x 

/DY Zemljepisno določilo besedno 600y–609y, 960y–969y 

/DW Oblikovno določilo besedno 600w–609w, 960w–969w 

/DZ Časovno določilo besedno 600z–609z, 960z–969z 

/DU Prosto oblikovane predmetne oznake besedno 610a 

/SU Predmetne oznake besedno 600–610, 960–969 (vsa podpolja) 

/GE Gesla – NUK besedno 627a 

/GC2 Predmetne oznake SGC besedno 60X (vsa podpolja) 

A.1.2 Dodatni indeksi 

Dodatne indekse baze podatkov sestavljajo iskalni pojmi iz tistih polj zapisa, ki 

nudijo dodatne informacije o dokumentu. Pri iskanju po dodatnih indeksih 

moramo navesti dvočrkovno predpono, ki označuje polje, in enačaj. Tudi v 

dodatnih indeksih so polja lahko indeksirana besedno, frazno ali besedno in 

frazno.  

Pri iskanju z nekaterimi predponami lahko besede, ki so obdane z znakoma 

NSB/NSE, izpustimo (gl. oznako NSB/NSE v spodnjih tabelah). 

A.1.2.1 Podatki o zapisu 

 

Tabela A.1-3: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o zapisu 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

CR= Kreator zapisa/Zapis prevzel iz 

COBISS.Net 

frazno --- 

CY= Zapis prevzel iz COBIB-a frazno --- 

DM=3 Datum kreiranja/prevzema iz COBIB-

a ali iz COBISS.Net 

frazno --- 

DR=4 Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 
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ID= Identifikacijska številka zapisa frazno --- 

LN= Lokalna številka frazno --- 

RE= Zadnji redaktor zapisa frazno --- 

 

 
2  S pripono /GC se omejimo samo na tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "SGC". 
3 Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz COBIB-a ali iz mreže 

COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa. Datum se indeksira v obliki llllmmdd. 
4  Datum se indeksira v obliki llllmmdd. 

 

A.1.2.2 Bibliografski podatki 

 

Tabela A.1-4: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AU=5 Avtor – oseba frazno 700abcdf–702abcdf, 900abcdf–

902abcdf, 903abcdf, 904abcdf 

CB= Avtor – korporacija frazno, 

NSB/NSE 

710ab–712ab, 910ab–912ab, 

916ab 

CL= Zbirka frazno, 

NSB/NSE 

225adefhiv 

CP= Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

frazno, 

NSB/NSE 

710ce–712ce, 910ce–912ce, 

916ce 

GM= Splošna oznaka gradiva frazno 200b, 539b 

HE=5 Avtor – enotna osebna značnica  frazno 700abcdf–702abcdf, 904abcdf 

IS= Številka zvezka besedno 215h 

NM= Izdelovalec frazno, 

NSB/NSE 

210g 

PM= Kraj izdelave frazno, 

NSB/NSE 

210e 

PP=6 Kraj izida frazno 210a, 620abcd 

PU= Založnik frazno, 

NSB/NSE 

210c 

PY=7 Leto izida frazno 100cd 

P2=8 Zaključno leto izida frazno 100d 

TI=9 Naslov frazno, 

NSB/NSE 

200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 

512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae-

518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 

532a, 540a, 541a, 996h, 997h 

TO= Naslov originala frazno, 

NSB/NSE 

500ahi 

SO=10 Naslov vira frazno 200ai 

 

 
5 Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki "a, b d, c, f". Zato je priporočljivo, 

da pri iskanju z AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".  
6 Podpolja v polju 620 se indeksirajo kot fraza, tako da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji 

je znak "/". 
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7 S PY= se indeksira podpolje 100d, če je koda v podpolju 100b različna od "b" ali "j". Če je koda v 100b enaka "f" 

ali "g", se indeksirajo tudi vse letnice med letom v 100c in letom v 100d. 
8 S P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda "b". 
9 Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki "a b". V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. op. 1. 
 

10 Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki "a. i". Zato je priporočljivo, 

da pri iskanju s SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*". 

 

A.1.2.3 Identifikacijski podatki  

 

Tabela A.1-5: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – identifikacijski podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AR= Številka normativnega zapisa frazno 6003–6093, 7003–7023, 7103–

7123 

BI=11 Oznake zapisa besedno 

in frazno 

830a, 992bx, 993 (vsa podpolja) 

BN=12 ISBN frazno 010az, 996h, 997h 

CD= CODEN frazno 040a 

CX= ISSN zbirke frazno 225x 

HI= Hierarhija frazno 4611–4641 

NB=13 Številka v nacionalni bibliografiji frazno 020ab 

NP=14 Druge identifikacijske oznake besedno 

in frazno 

001e, 012a, 013az15, 016az, 

017az, 022a, 071a, 856g 

OI= Številka obveznega izvoda frazno 021b 

OR= Številka nadomestnega zapisa besedno 001x 

SC= Preklicani ISSN frazno 011myz 

SF= Neverificirani ISSN frazno 011f 

SN= ISSN pri članku frazno 011as 

SP= ISSN frazno 011ec 

SL= ISSN-L frazno 011l 

 

 
11 Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja v polju 993 pa frazno. 
12

 Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se 

programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 

996h oz. 997h enako "ISBN ", se številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira z BN=, sicer pa se podpolje 996h 

oz. 997h indeksira s /TI in TI=.  
13 Vsebina podpolj 020a in 020b, ki sta ločeni s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno 

indeksirano tudi samostojno. 
14 Podpolja 001e, 013az, 016az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa 

besedno in frazno. 
15 Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna 

številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. 
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A.1.2.4 Podatki o vsebini (predmetne oznake, 

klasifikacija) 

 

Tabela A.1-6: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

PN=16 Predmetna oznaka – osebno ime  frazno 600abcdf, 960abcdf 

CS= Predmetna oznaka – ime korporacije frazno 601ab, 961ab 

FN= Predmetna oznaka – rodbinsko ime frazno 602a, 962a 

TS= Predmetna oznaka – naslov  frazno 605ai, 965ai 

TN= Tematska predmetna oznaka frazno 606a, 966a 

GN= Zemljepisna predmetna oznaka frazno 607a, 967a 

CH= Časovna predmetna oznaka frazno 608a, 968a 

FS= Oblikovna predmetna oznaka frazno 609a, 969a 

DX= Tematsko določilo frazno 600x–609x, 960x–969x 

DY= Zemljepisno določilo frazno 600y–609y, 960y–969y 

DW= Oblikovno določilo frazno 600w–609w, 960w–969w 

DZ= Časovno določilo frazno 600z–609z, 960z–969z 

DU= Prosto oblikovane predmetne oznake frazno 610az 

SU= Predmetne oznake  frazno 600–610, 960–969 (vsa podpolja) 

DE=17 Predmetne oznake (kontrolirane) frazno 600–609, 960–969 (vsa podpolja) 

GE= Gesla – NUK frazno 627a 

DC=18 UDK frazno 675au 

OC=19 Druge klasifikacije frazno 686a2 

GC=20 Predmetne oznake SGC besedno 

in frazno 

60X (vsa podpolja) 

 

 
16 Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. op. 5. 
17 S predpono DE= ne iščemo v samostojnem dodatnem indeksu, temveč v indeksih PN=, CS=, FN=, TS=, TN=, 

GN=, CH=, FS=, DX=, DY=, DW=, DZ=. Funkcija pregled pojmov je onemogočena.  
18 Vsebina podpolja 675a se indeksira kot ena fraza in tudi po podfrazah. Ločila, ki delijo podfraze, so presledek, 

dvopičje, plus in narekovaj. Enako velja za podpolje 675u. 
19 Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, dodan je le presledek. Če 

podpolje 6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "---" in presledek. 
20 Z GC= se indeksirajo samo tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "SGC". Podpolja posameznega polja 

se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju 

krajšamo iskalni izraz z znakom "*". 

A.1.2.5 Kodirani podatki 

 

Tabela A.1-7: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – kodirani podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AC=21 Koda za vrsto avtorstva frazno 7004–7024, 7104–7124, 9104–9124 

AS= Šifra raziskovalca frazno 7007–7027 

CC= Koda za vrsto vsebine frazno 105bc, 110d, 140d 

CO= Država/regija izida frazno 102ab 

DT= Bibliografski nivo frazno 001c 
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FC= Šifra ustanove/organizacije frazno 7008–7028, 7108–7128 

FQ= Pogostost izhajanja frazno 110b 

FR=22 Fizična oblika frazno 001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 

126a, 128a, 135ab 

GP= Koda za uradno publikacijo frazno 100f 

IC= Koda za ilustracije frazno 105a, 140a 

LA= Jezik frazno 101a 

LC= Koda za literarno vrsto frazno 105fg, 140ef 

LO= Jezik izvirnika frazno 101c 

MC= Mikrooblike – kode frazno 130a 

RS=23 Status zapisa frazno 001a, 998e 

RT=24 Vrsta zapisa frazno 001b 

SS= Status kontinuiranega vira frazno 100b 

TA= Koda za predvidene uporabnike frazno 100e 

TD= Tipologija dokumentov/del frazno 001t 

TY= Vrsta kontinuiranega vira frazno 110a 

UC= UDK za iskanje frazno 675c 

UG= Skupina UDK frazno 675b 

US= Statistika UDK frazno 675s 

EA=25 E-dostop frazno 0172, 856u 

 

 
21 Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povezujemo tudi z operatorjem 

(W). Pri tem moramo predpone pisati v prej navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= 

izpustimo, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v 

istem polju 7XX. 

Primeri iskalne zahteve: 

AU=Kos, Vinko* (W) AC=730 

Iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec. 

AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2* 

Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot mentor na eni od fakultet Univerze v 

Mariboru.  

AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2* 

Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od fakultet Univerze v Mariboru. 

AC=991 (2W) AS=08067 

Iščemo zapise, v katerih je raziskovalec s šifro 08067 naveden kot mentor. 

Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen. 

Primer iskalne zahteve: 

AU=Gradišnik, Branko* AND AC=730 

Našli bi knjige, katerih avtor je Branko Gradišnik in knjige drugih avtorjev, ki jih je Gradišnik 

prevedel. 
22 FR= vključuje kodo za vrsto zapisa (001b) in kode, ki določajo posamezno vrsto neknjižnega gradiva: 

- Podpolje 115g (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za 

projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "a" (koda za film v 115a) ali "b" (koda za projicirno gradivo v 

115a). 

Primera iskalne zahteve: 

FR=gac 

Iskanje filmov v kaseti. 

FR=ga* 

Iskanje filmov. 

- Podpolje 115k (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za 

projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "c" (koda za videoposnetek v 115a). 

Primera iskalne zahteve: 

FR=gcc 
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Iskanje videoposnetkov na videokaseti. 

FR=gc* 

Iskanje videoposnetkov. 

- Podpolje 116a (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" 

(koda za slikovno gradivo v 001b). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=ke 

Iskanje fotonegativov (koda "e"). 

- Podpolje 116g (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za 

slikovno gradivo v 001b). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=kae  

Iskanje razglednic (koda "ae"). 

- Podpolje 117a (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je 

dodana koda "r" (koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=raq 

Iskanje igrač (koda "aq"). 

- Podpolje 124b (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda "e" 

(koda za tiskano kartografsko gradivo v 001b).  

Primer iskalne zahteve: 

FR=ed 

Iskanje zemljevidov (koda "d").  

- Podpolje 126a (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "i" (koda za neglasbene 

zvočne posnetke v 001b) ali "j" (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).  

Primer iskalne zahteve: 

FR=ja 

Iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah (koda "a"). 

- Podpolje 128a (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer "c" (tiskane 

muzikalije), "d" (rokopisne muzikalije) ali "j" (glasbeni zvočni posnetki). 

Primera iskalne zahteve: 

FR=cmr 

Iskanje notnega zapisa za koračnico. 

FR=jmr  

Iskanje zvočnega zapisa za koračnico. 

- Podpolje 135a (elektronski viri – tip): pred vsebino podpolja sta dodani koda "l" (elektronski viri) iz 

podpolja 001b in črka "t" (tip). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=ltd 

Iskanje besedilnih elektronskih virov. 

- Podpolje 135b (elektronski viri – fizična oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "l" (elektronski viri) 

iz podpolja 001b. 

Primer iskalne zahteve: 

FR=li  

Iskanje online elektronskih virov. 
23 Z RS= se indeksira podpolje 001a, če je vpisana koda "i", "p", "r" ali "d".  

Primer iskalne zahteve: 

RS=p  

Iskanje CIP-zapisov. 

Tudi podpolje 998e (indikator nabave) se indeksira z RS=. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z 

operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo 

operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še 

posebej pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove. 

Primeri iskalnih zahtev: 

RS=o 
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Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah 

podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove. 

SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a 

Iskanje trenutno naročenih serijskih  publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni 

medicinski knjižnici (CMK) s siglo 50003. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK. 
SI=50202 (W) RS=93 

Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi 

podatkov ustanove, ki poroča za to ustanovo. 

SI=50001 (2W) AM=a 

Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001). 
24 Z RT= se indeksira podpolje 001b. 

Primer iskalne zahteve: 

RT=c 

Iskanje tiskanih muzikalij. 
S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda "a" in podpolje 130a ni 

vneseno. 

Obstaja tudi negacija prejšnjega /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo. 

Primer iskalne zahteve: 

AU=Cankar, Ivan*/BMA 
25 Z iskalno zahtevo EA=1 omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z 

vrednostjo "doi" ali pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja 0 – Elektronski vir ali 1 – 

Elektronska verzija). 

 

A.1.2.6 Podatki o stanju zaloge 

 

Tabela A.1-8: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o stanju zaloge 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AM=26 Način nabave frazno 998v 

CN= Številka za izposojo frazno 9969, 9979 

DA= Datum inventarizacije frazno 996o, 997o 

DS=27 Naslovnik za dar ali zameno frazno 9968, 9978 

FI= Financer frazno 9964, 9974 

IN= Inventarna številka frazno 996f, 997f 

IR= Inventarne opombe besedno 996r, 997r 

LI= Stopnja dostopnosti frazno 996p, 997p 

ND=28 Številka in datum (računa ...) frazno 996xyz017, 997xyz017 

SD= Datum statusa frazno 996t, 997t 

SG=29 Signatura frazno 996d, 997d, 998d 

SI=30 Sigla frazno 998b 

SR= Dobavitelj frazno 9962, 9972 

ST= Status frazno 996q, 997q 

TM=31 Preusmeritev gradiva frazno 996e, 997e 

DP=32 Oddelki frazno 996de, 997de 

NH= Zapisi brez podatkov o zalogi besedno --- 
 

 

 
26 Za povezovanje predpone AM= s predponama SI= in RS= gl. op. 23. 
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27 Iščemo lahko po elementu 3 – naziv institucije ali po elementu 4 – datum pošiljanja. Za predpono DS= vpišemo 

oznako elementa in nato iskalni pojem.  

Primera iskalne zahteve: 

DS=3British Library* 

DS=4199306* 
28 Iščemo lahko po elementih podpolja 996/997x (b – številka naročila, X – opomba naročila), 996/997y (g – 

številka dobavnice/seznama, h – datum dobavnice/seznama), 996/997z  (j – številka reklamacije,  

k – datum reklamacije, Z – opomba reklamacije), 996/9970 (S – številka predračuna, G – datum predračuna, C – 

cena predračuna), 996/9971 (m – številka računa, q – datum računa) in 996/9977 

(1 – številka računa, 2 – datum računa). Za predpono ND= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

Primeri iskalne zahteve: 

ND=jREKLAMAC* 

ND=k199309* 

ND=mRp 101* 
29 Iskanje po signaturi: 

- Iskanje po celi signaturi (kot je vpisana v podpolje 996/997d). 

Primer iskalne zahteve: 

SG=f2\n113780\s2002* 

- Iskanje po elementih za postavitev po področjih (i – interna oznaka, u – UDK prosti pristop, a – ABC in 

druge oznake – 1. del). Za predpono SG= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

Primeri iskalne zahteve: 

SG=iST 

SG=u681.3* 

SG=aCANKAR, I. 

- Iskanje po elementih za postavitev po tekoči številki. Elementi n – tekoča številka, f – format in l – oznaka 

podlokacije v signaturi so združeni v iskalno frazo tako, da elementu n sledi presledek, nato element f, vejica 

in element l. Pri iskanju mora tekoča številka imeti sedem mest, po potrebi jo dopolnimo z vodečimi ničlami. 

Oznake elementa ne pišemo. 

Primeri iskalne zahteve: 

SG=0123210* 

SG=0034025 2* 

SG=003425 3,A 

- Iskanje signature iz podpolja 998d. Vnaša se v nestrukturirani obliki, zato je možno samo iskanje po celi 

signaturi. Za predpono SG= vpišemo črko c in nato iskalni pojem. 

Primer iskalne zahteve: 

SG=cTP Byte* 
30 Za povezovanje predpone SI=  s predponama RS= in AM= gl. op. 23. 
31 Iščemo lahko po elementu E – oznaka podlokacije ali po elementu D – datum preusmeritve gradiva. Za predpono 

TM= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

 Primera iskalne zahteve: 

TM=EPo 

TM=D199306* 
32 Z DP= se indeksira zaporedna številka podlokacije, ki je določena v lokalnem šifrantu. 

 Primer iskalne zahteve: 

DP=08 

Iskanje gradiva, kjer ima vsaj 1 izvod oznako podlokacije, ki pripada oddelku 08. 
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A.1.3 Pripone za omejevanje iskanja 

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje. 

 

Tabela A.1-9: Pripone za omejevanje iskanja v bibliografskih bazah podatkov 

Pripona Pomen Podpolja 

/MON Monografske publikacije 001c = "m" 

/SER Serijske publikacije 001c = "s" 

/ART Sestavni deli (članki ...) 001c = "a" 

/BMA Knjižno gradivo 001b = "a" in 130a ne obstaja 

/NOMON Vse gradivo razen mon. publikacij   

/NOSER Vse gradivo razen ser. publikacij  

/NOART Vse gradivo razen sestavnih delov  

/NBM Neknjižno gradivo  

/leto Leto izida 100cd, 210dh 

/LAT Latinica 100l = "ba" 

/CIR Cirilica 100l = "c*" ali 100l = "oc" 
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• V prvem ali edinem polju 210 mora biti prvi indikator prazen. [140] 

• V vgrajenem polju ??? je napačen ? indikator. [43] 

• V zapisih za integrirne vire (načeloma) ne uporabljamo tipologije, 

izjema so lahko spletni zborniki, spletne enciklopedije in nevezani listi 

z zamenljivo vsebino. [114] 

• Video na DVD-mediju kodiramo kot videoposnetek (115a = "c") in 

videoploščo (115k = "b"). [77] 

• Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za kontinuirane 

vire (001c = "i", "s"). [13] 

• Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za monografske 

publikacije (001c = "m"). [14] 

• Vrednost 1. indikatorja v polju 200 je 1, čeprav v zapisu obstaja 

avtorska značnica. [36] 

• Vrednost 2. indikatorja v polju 856 se ne ujema s kodo za fizično 

obliko dokumenta (135b = "i") [133]. 

• Vsa polja 327 morajo imeti enake vrednosti indikatorjev. [82] 

• Vsebine v polju 020, če vsebuje številko v slovenski nacionalni 

bibliografiji, ni možno spremeniti. [70] 

• Vsebini podpolj 001a in 001x nista usklajeni. [116] 

• Vsebini podpolj 115a in 115g se ne ujemata. [80] 

• Za analitično obdelavo serijske publikacije mora biti izpolnjeno 

podpolje 011e ali podpolje 011c. [61] 

• Za popolno povezavo serijskih publikacij morata obstajati vsaj dve polji 

???. [78] 

• Za znanstveno monografijo (001t = "2.01") mora obstajati tudi podatek 

o obsegu (215a ali 970c). Če je obseg manjši od 20 strani, preverite 

tipologijo. [99] 

• Zapis CIP (001a = "p") sme vsebovati tipologijo le, če vsebuje DOI 

(017). [93] 

• Zapis za dogodek 001b = "u" mora imeti bibliografski nivo 001c = "d". 

[1] 

• Zapis za elektronski vir (001b = "l") mora vsebovati polje 017, 337 ali 

856. [103] 

• Zapis za online elektronski vir (135b = "i") mora vsebovati polje 017 

ali 856. [71] 

• Zapis za 001t = "2.20" ali "2.21" mora vsebovati kodo za elektronski 

vir (001b = "l"). [84]  

• Zapis za sestavni del 001c = "a" mora imeti hierarhični nivo 

001d = "2". [2] 

• Zapis za znanstveno monografijo (001t = "2.01") mora imeti izpolnjeno 
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podpolje 105e. [101] 

• Znanstvena monografija (001t = "2.01") je brez ISBN (010a). Preverite 

tipologijo! [99] 

• Znanstveni članek (001t = ???) ne sme biti vezan na serijsko 

publikacijo s podpoljem 110a = ???. [91] 

 

 

Tabela B.1-3: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob shranjevanju zapisa 

 Polje Napaka Opis 

1. 001bc F Če je 001b = "u", mora biti 001c = "d". 

2. 001cd F Če je 001c = "a", mora biti 001d = "2". 

3. 001ct F Če se 001t začne z "1", mora biti 001c = "a". 

4. 001ct  F Če se 001t začne z "2", mora biti 001c = "i" ali 001c = 

"m". 

5. 001ct  F Če se 001t začne s "3", mora biti 001c = "d". 

6. 001c, 011a, 4641 F Če je 001c = "a", mora obstajati 011a ali 4641 ali za 

lokalne zapise 992v. 

7. 001a, 996f, 997f F Če je 001a = "i" ali "p", ne sme obstajati 996/997f. 

8. 011a, 4641, 001c F Če obstaja 011a ali 4641, mora biti 001c = "a". 

9. 001c, 110a W Če je 110a = "e", se preverja, ali je 001c = "i". 

10. 001c, 011ecf, 100b F Če je 001c = "s", mora obstajati eno od podpolj 011e, c ali 

f. Če je 001c = "i" in 100b = "a", "b" ali "c", mora 

obstajati eno od podpolj 011e, c ali f. 

11. 071, 001b F Če obstaja 071, mora biti v 001b ena od kod "c", "g", "i", 

"j", "l" ali "m". 

12. 071, 115, 116, 200, 

205, 225, 5XX, 

6XX (razen 610, 

620 in 675), 7XX, 

90X, 91X, 96X 

F V naštetih poljih mora biti na prvem mestu podpolje 3 ali 

podpolje a.  

13. 001c, 100b F Če je 100b = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s" ali "i". 

14. 001c, 100b F Če je 100b = "d", "e", "f", "g", "h", "i" ali "j", mora biti 

001c različen od "s". 

15. 100c W Preverja se, ali je v 100c leto pred 1000. 

16. 100bd W Preverja se, ali je številka v 100d (razen če 100b = "j") 

manjša od 1000. 

17. 100c F Leto v 100c ne sme biti novejše od tekočega leta + 3. 

18. 100d F Leto v 100d ne sme biti novejše od tekočega leta + 3, 

razen 9999. 

19. 001c, 100bcd F Leto v 100d mora biti novejše kot v 100c, razen če je v 

100b ena od kod "d", "e", "h", "i" ali "j", ali če je v 001c 

koda "a". Leto v 100d mora biti novejše ali enako kot v 

100c, če je v 100b koda "b". 

20. 100bd F Če je 100b = "a", mora biti 100d = "9999". 

21. 100bd F Če je 100b = "c", mora biti 100d = "????". 
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 Polje Napaka Opis 

22. 100bd F Če je 100b = "j", 100d vsebuje mesec in dan v obliki 

MMDD. 

23. 101abc W Preverja se, ali se vsebine podpolj a, b, c med seboj 

razlikujejo. Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 2, se 

kontrola ne izvede. 

24. 101aefg W Preverja se, ali se vsebina podpolj e, f, g razlikuje od 

vsebine prvega podpolja a. 

25. 102a I Preverja se, ali je v 102a vpisana koda "slv" – Salvador. 

26. 102ab W Če je podpolje 102a izpolnjeno, obstaja podpolje 102b le 

v primeru, če je vsebina podpolja 102a "srb" ali "bih". 

27. 105a, 215c F Če 001a ≠ "p" in obstaja 105a s kodo, različno od "f" in 

"y", mora obstajati tudi 215c. Če obstaja 215c ter 001b = 

"a" in 001c = "m" in ne obstaja 130, mora obstajati bodisi 

105a s kodo, različno od "y" bodisi 140a s kodo, različno 

od "ay". 

28. 001b, 115 F Če obstaja 115, mora biti 001b = "g", "l" ali "m". 

29. 001b, 116 F Če obstaja 116, mora biti 001b = "k", "l" ali "m". 

30. 001b, 117 F Če obstaja 117, mora biti 001b = "r" ali "m". 

31. 001b, 120, 121, 

123, 124, 206 

F Če obstaja polje 120, 121, 123, 124 ali 206, mora biti 

001b = "e", "f", "l" ali "m". 

32. 001b, 125, 127, 128 F Če obstaja polje 125, 127 ali 128, mora biti 001b = "c", 

"d", "g", "i", "j", "l" ali "m". 

33. 001b, 126 F Če obstaja 126, mora biti 001b = "i", "j" ali "m". 

34. 001b, 135, 230, 

336, 337 

W Če obstaja polje 135, 230, 336 ali 337, se preverja, ali je 

001b = "l" ali "m". 

35. 200, 532, 700, 710 F Če ne obstaja nobeno od polj 700, 710 ali 532, mora biti v 

polju 200 indikator 1 (pri anonimnih delih ni osebne ali 

korporativne značnice glavnega vpisa, temveč stvarna). 

36. 001b, 200, 700, 710 I Če je v 200 indikator 1 in 001b = "a", običajno ne obstaja 

niti 700 niti 710. 

37. 421a F Podpolje 421a pri kontinuiranih virih ni ponovljivo. 

38. 208, 001b F Če obstaja polje 208, mora biti 001b = "c", "d" ali "m". 

39. 215gih I Če obstaja podpolje i, se preverja, ali obstaja tudi podpolje 

h. Če obstaja podpolje g, se preverja, ali obstajata podpolji 

i in h. 

40. 215pqr I Če obstaja podpolje q, se preverja, ali obstaja tudi 

podpolje r. Če obstaja podpolje p, se preverja, ali obstajata 

podpolji q in r. 

41. 215opqrs, 011s F Če obstaja katero koli od podpolj 215opqrs, mora obstajati 

011s. 

42. 100bcd F Če je 100b = "e", mora biti leto v 100c novejše kot v 

100d. 

43. vgradna polja v 

bloku 4XX 

F Preverja se, katera polja lahko vgradimo in ali so 

indikatorji v vgrajenih poljih pravilni. Preverja se tudi 

ponovljivost polj. 

44. 4641 F V 4641 je vpisan ID. V zapisu s tem ID-jem mora biti 

vsebina 001c = "m" ali "i". 
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 Polje Napaka Opis 

45. 503, 710 F Če obstaja polje 503, mora obstajati tudi 710. 

46. 7X0, 7X1 W Če obstaja polje 700 (710), sta lahko v zapisu največ dve 

polji 701 (711). 

47.  F Znak NSB/NSE in znak za LaTeX morata v enem 

podpolju vedno nastopati v paru. 

48. 200fg, 205fg F Če v katerem koli od teh polj obstaja podpolje g, mora v 

istem polju obstajati tudi podpolje f. 

49. 327a F Preverja se, ali je v polju 327 izpolnjeno podpolje a. 

50. 70X4 W Preverja se, ali je v poljih 70X izpolnjeno podpolje 4. 

51. 001c, maska vnosa F Preverja se ujemanje kode v podpolju 001c z izbrano 

masko vnosa.  

Pravilne so le kombinacije: 

– če je 001c = "m" ali 001c = "d" mora biti izbrana maska 

vnosa M – monografske publikacije ali maska N – 

neknjižno gradivo ali 

– če je 001c = "s" ali 001c = "i" mora biti izbrana maska 

vnosa K – kontinuirani viri ali 

– če je 001c = "c" mora biti izbrana maska vnosa Z – 

zbirni zapisi ali 

– če je 001c = "a" mora biti izbrana maska vnosa A – 

članki in drugi sestavni deli 

52. 710, 503 F Če obstaja polje 503, mora imeti 1. indikator v polju 710 

vrednosti 0, 2. indikator pa 1. 

53. 011cef W Preverja se, ali je v podpolja 011cef vpisano 0000-0000. 

54. 101c F Če obstaja 101c, mora biti indikator v 101 različen od 0. 

55. 011as F Če obstaja podpolje s, mora obstajati tudi podpolje a. 

56. 105b, 300, 324 W Če je v 105b koda "8", se preverja, ali obstaja tudi polje 

300 ali 324. 

57. 200d, 205d, 225d I Preverja se, ali je v podpolju na prvem mestu enačaj. 

58. 901, 902, 911, 912, 

96X podpolje 6 

F Podpolje 6 je obvezno pri poljih, za katera ne velja 

normativna kontrola (podpolje 6 z enako vsebino mora 

obstajati v ustreznem polju 7XX oz. 6XX).  

Pri poljih, za katera velja normativna kontrola, se za 

povezavo med polji uporablja podpolje 3. 

59. 200d, 510 I Če obstaja 200d in ima 200 indikator 1, se preverja, ali 

obstaja tudi 510. 

60. 70Xb, 600b W Če je podpolje b izpolnjeno, se preverja, ali ima 2. 

indikator vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, se 

preverja, ali ima 2. indikator vrednost 0. 

61. 011f I Če v polju 011 obstaja le podpolje f, dobimo sporočilo. 

62. 101afg I Preverja se, ali je v katerem od teh podpolj koda "got" – 

gotski ali "ang" – anglosaški. 

63. 105, 106, 001b W Če obstaja polje 105, mora biti 001b = "a", "b", "l" ali 

"m". Če obstaja polje 106, mora biti 001b = "a", "b" ali 

"m". 

64. 115aprstuvz123 F Navedena podpolja v polju 115 lahko obstajajo samo, če 

je v podpolju 115a koda "a". 
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65. 124b, 121a W Če je v 124b ena od kod "a", "b", "d", "f", "g", "i", "j", se 

preverja, ali je v 121a koda "a". Če je v 124b koda "c" ali 

"e", se preverja, ali je v 121a koda "b". 

66. 700, 710 F Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. 

67. 700, 710, 900, 910 F Če obstaja polje 900, mora obstajati tudi polje 700. Če 

obstaja polje 910, mora obstajati tudi polje 710. 

68. 200b, 001b F Za vsako besedilo v 200b mora biti v 001b ustrezna koda, 

in sicer: za "Kartografsko gradivo" koda "e" ali "f"; za 

"Glasbeni tisk" koda "c" ali "d"; za "Videoposnetek", 

"Film" in "Projicirno gradivo" koda "g"; za "Zvočni 

posnetek" koda "i" ali "j"; za "Slikovno gradivo" koda 

"k"; za "Dva medija" in za "Več medijev" koda "m"; za 

"Predmet" koda "r"; za "Elektronski vir" in "Računalniška 

datoteka" koda "l". 

69. 001d, maska vnosa F Preverja se ujemanje kode v podpolju 001d z izbrano 

masko vnosa. V maskah M, Z in N so možne vse kode v 

001d. V maski K sta možni le kodi 001d = "0" in 001d = 

"1", v maski A pa le koda 001d = "2". 

70. 020ab, 100h F Če je 100h = "slv" in če je v podpolju 020a vpisana koda 

"SI" ter če obstaja v istem polju 020 tudi podpolje 020b, 

potem vsebine polja 020 ne smemo spreminjati. 

71. 001g, 017, 135b, 

856 

F Če je 135b = "i" in 001g ≠ "2", mora obstajati polje 017 

ali 856. 

72. 010ab W Če je polje 010 v zapisu ponovljeno, se preverja, ali vsa 

polja 010, razen enega, vsebujejo podpolje b. 

Izjema so pari polj 010 z 10- in 13-mestnim ISBN 

(pozicije 1–9 v 10-mestni številki se ujemajo s pozicijami 

4–12 v 13-mestni številki), pri katerih nobeno od polj ne 

potrebuje podpolja b. 

73. 532, 700, 710 F Če ne obstaja niti polje 700 niti 710, mora v prvem polju 

532 imeti 1. indikator vrednost 1. 

74. 4XXax F Če je v polju 4XX podpolje x, ni pa podpolja a, mora v 

vzajemni bazi podatkov obstajati zapis s podpoljem 011e, 

katerega vsebina se ujema z vsebino podpolja x (SP=); ta 

zapis mora vsebovati polje 530.  

75. 70X, 600 W Če polje 70X ali 600 vsebuje podpolje d, se preverja, ali 

ima 2. indikator vrednost 0. 

76. 856 W Če je v polje vneseno podpolje z, se preverja, ali je pred 

njim podpolje g ali u. 

77. 115alk F Če je 115l = "k", mora biti 115a = "c" in 115k = "b". 

78. 436, 446, 447 F Če obstaja polje 436 ali 446 ali 447, morata biti v istem 

zapisu vsaj dve taki polji. 

79. 436, 446, 447 F Vsa polja 436 (ali 446 ali 447) morajo imeti enako 

vrednost drugega indikatorja. 

80. 115ag F Če je 115a = "a" in obstaja 115g, mora biti v 115g ena od 

kod "a", "b", "c", "d", "u", "z"; če je 115a = "b", mora biti 

v 115g, če ta obstaja, ena od kod "g", "h", "i", "j", "k", "l", 

"u", "z"; če je 115a = "c", 115g ne sme obstajati. 
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81. 001b, 130 W Če obstaja polje 130, se preverja, ali je v podpolju 001b 

ena od kod "a", "b", "c", "d", "e", "f", "k", "m". 

82. 327 F Polje 327 lahko ponovimo samo, če prvo polje 327 že 

vsebuje maksimalno število podpolj, pri čemer lahko le 

prvo polje 327 vsebuje podpolje 0, vsa polja 327 pa 

morajo imeti enake vrednosti indikatorjev. 

83. 001t, 105b F Če je tipologija 001t = "2.03" in obstaja 105b, mora biti v 

105b ena od kod "j3" ali "j".  

Če je tipologija 001t = "2.04" in obstaja 105b, mora biti v  

105b ena od kod "j1", "j2" ali "j".  

84.  001b, 001t  F Če je tipologija 001t = "2.20" ali "2.21", mora biti 001b = 

"l".   

85.  001c, 110a F Če je 110a = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s".   

86.   105bcd  W Če je 105c = "1" ali 105d = "1", se preverja, ali je 105b = 

"z".  

87.  001t, 011a  F Če je tipologija 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", mora 

zapis vsebovati podpolje 011a, v vzajemni bazi podatkov 

pa mora zapis, ki ga dobimo z iskanjem SP=011a, 

vsebovati kodo 001c = "s".  

88.  001t, 011a, 4641  F Če je tipologija 001t = "1.16" ali "1.17", mora obstajati 

podpolje 4641 ali podpolje 011a. Če ni podpolja 4641, 

mora nadrejeni zapis (glede na 011a) vsebovati 001t = 

"2.06".  

89.  001t, 105b  W Če je tipologija 001t = "2.08", mora biti 105b = "m" ali 

"mb31". Če je tipologija 001t = "2.09", mora biti  

105b = "m2" ali "mb22". Če je tipologija 001t = "2.11", 

mora biti 105b = "m5", "m6", "mb11", "mb12", "mb13", 

"mb14", "mb15", "mb16" ali "mb21". 

90.  001t, 4641  F Če vsebuje nadrejeni zapis z ID iz 4641 eno od kod 001t = 

"2.30", "2.31", "2.32", mora biti v podpolju 001t (če 

obstaja) ena od kod "1.06"–"1.13" ali "1.19"–"1.25". 

91.  001t, 011a, 110a  F Če je 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", v zapisu za 

nadrejeno serijsko publikacijo (z istim ISSN) v podpolju 

110a ne sme biti kode "c" ali "z".  

92.  001t, 105b  F Če je 001t = "2.07" in obstaja 105b, mora biti 105b = "a".  

93.  001at, 017  F Če je 001a = "p" in obstaja 001t, mora obstajati tudi 017.  

94.  600c, 70Xc, 90Xc W Preverja se, ali podpolje c vsebuje arabske številke 

(letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f). 

95.  600d, 70Xd, 90Xd W Preverja se, ali podpolje d vsebuje arabske številke 

(letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f). 

96.  101c W Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 1, se preverja, ali 

obstaja podpolje 101c. 

97.  011ef, 530a, 531a W Če obstaja 530a ali 531a, se preverja, ali obstaja tudi 011e 

ali 011f. 

98.  001t F Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine 

podpolja 001t, če je tipologijo potrdil verifikator 

tipologije. 

99.  001t, 010a, 215a I Če je 001t = "2.01", se preverja, ali v zapisu obstaja 
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podpolje 010a in ali je v podpoljih 215a ali 970c podatek 

o tem, da je v znanstveni monografiji več kot 20 strani. 

100.  001ct, 70X F Če zapis za sestavni del (001c = "a") in njegov nadrejeni 

zapis (ID = 4641) vsebujeta podpolje 001t ter enako 

značnico (70Xabcdf) z enako kodo avtorstva (70X4), 

mora polje 70X v zapisu za sestavni del ali vir vsebovati 

indikator za izključitev iz osebne bibliografije (1. 

indikator je 2). 

101.  001ct, 105e F Če je 001c = "m" in 001t = "2.01", je podpolje 105e 

obvezno. 

102.  001t, 4641 W Preverja se, ali nadrejeni zapis (ID iz 4641) zapisa s 

tipologijo 001t = "1.16" vsebuje podpolje 001t. 

103.  001bc, 017, 337, 

856 

W Če je 001b = "l" in 001c ≠ "a", se preverja, ali obstaja 

polje 017 ali 337 ali 856. 

104.  7024, 105b W Če podpolje 7024 vsebuje eno od kod "991", "992", "993" 

ali "994", se preverja, ali se začne vsebina podpolja 105b 

z "m" ali s "p".  

105.  011as F Vnos številke "0000-0000" v podpolji a in s v polju 011 ni 

možen. 

106.  100d, 100b F Podpolje 100d je obvezno, če je 100b = "a", "b", "c", "g" 

ali "j". 

107.  100l, 101ag W Preverja se ujemanje kode za jezik v podpolju 101g (ali 

prvem podpolju 101a, če podpolja 101g ni v zapisu) in 

kode za pisavo v podpolju 100l. Pravilne so kombinacije:  

"ger", "eng", "ita", "spa", "fre", "scr", "slv", "bos", "alb", 

"hun", "slo", "cze", "pol", "dut", "fin", "por", "swe", 

"nor", "dan" in "ba"; 

– "scc" in "cb" ali "ba"; 

– "srp" in "cb" ali "ba";  

– "mac" in "cc";  

– "rus", "bel", "bul", "mol", "mon", "ukr", "bug", "taj", 

"tar", "tut", "tuk" in "ca"; 

– "kir", "kaz", "oss", "uzb", "aze" in "ba" ali "ca" ali "fa"; 

– "che", "rum" in "ca" ali "ba"; 

– "chu" in "oc"; 

– "grc", "gre" in "ga"; 

– "jpn" in "da"; 

– "chi" in "ea"; 

– "heb", "yid", "jrb", "lad" in "ha"; 

– "ara", "per", "oto", "may", "pus", "urd", "ira" in "fa"; 

– "kor" in "ka"; 

– "tha" in "ia"; 

– "hin", "mar", "nep" in "ja"; 

– "san" in "ja" ali "ia". 

Za jezike, ki zgoraj niso navedeni, se pisava ne preverja. 

108.  102a W Če je 001c = "a", se preverja, ali obstaja v nadrejenem 

zapisu podpolje 102a z identično vsebino. 

109.  100il F Če podpolje 100l ≠ "ba" in 100l ≠ "c*", mora obstajati 

podpolje 100i (velja za sisteme, ki uporabljajo latinico in 
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cirilico). Če podpolje 100l ≠ "ba", mora obstajati podpolje 

100i (velja za sisteme, ki uporabljajo samo latinico). 

110.  100h, 90X36 W Za vsako od vrednosti 2. indikatorja 0, 1, 3 ali 4 sme v 

zapisu obstajati le po eno polje 900. Polji 901 in 902 z 

enakim indikatorjem se lahko ponovita, vendar le, če 

vsebujeta podpolje 6 z različno vsebino. Preverjajo se le 

polja 90X, ki ne vsebujejo podpolja 3. 

Kontrola se izvede le, če je 100h = "scc", "srp" ali "cnr". 

111.  001c, 100bcd W Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja, 

hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "a" ali "b", 

se preverja, ali je: 

– 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) in 

– 100c (članek) ≤ 100d (nadrejeni zapis) 

Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta 

obstaja. 

112.  001c, 100bcd W Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja, 

hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "c", se 

preverja, ali je: 

– 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) 

Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta 

obstaja. 

113.  200f, 205f, 225f F Če je podpolje f ponovljeno in neposredno sledi 

predhodnemu, mora biti v ponovljenem podpolju f na 

prvem mestu enačaj. 

114.  001bct, 110a F Če je 001c = "i", mora biti v primeru vnesene tipologije 

izpolnjen eden od dveh pogojev: 

– 001b = "l" in 110a = "g" ali "f" in v 001t je ena od 

tipologij "2.06", "2.26", "2.27", "2.30", "2.31", "2.32" 

ali  

– 110a = "e" in v 001t je ena od tipologij "2.01", "2.02", 

"2.06", "2.25". 

115.  017az2 F Polje 017 mora vsebovati podpolje 2 in podpolje a ali z. 

116.  001ax F Če je 001a = "d", mora v 001x obstajati identifikacijska 

številka zapisa, ki ga je treba prevzeti. Če je v 001x = "-", 

mora biti 001a = "d". 

117.  600abcdf F Podpolja cdf so dovoljena le za podpoljema a in b. 

118.  100bd F Če je 100b = "b", mora biti 100d različen od "9999". 

119.  001bc, 115agk, 

116a, 117a, 124b, 

126a, 135b 

W Če 001c ≠ "a", se preverja prisotnost kodiranih polj za 

posamezne vrste neknjižnega gradiva: 

– če je 001b = "g", se preveri prisotnost podpolja 115a ter 

enega od podpolj 115g in 115k; 

– če je 001b = "k", se preveri prisotnost podpolja 116a; 

– če je 001b = "r", se preveri prisotnost podpolja 117a; 

– če je 001b = "e" ali "f", se preveri prisotnost podpolja 

124b; 

– če je 001b = "i" ali "j", se preveri prisotnost podpolja 

126a; 

– če je 001b = "l", se preveri prisotnost podpolja 135b. 
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120.  001t, 320a, 4641, 

970g 

W Če je v 001t ena od kod "1.01", "1.02", "1.16", se preveri 

prisotnost podpolja 320a. Prisotnost polja 320 se preveri 

tudi za kodi "1.06" in "1.08", vendar le, če 970g vsebuje 

eno od kod "1" ali "2" oziroma če nadrejeni zapis (ID iz 

4641) v podpolju 001t vsebuje eno od kod "2.31" ali 

"2.32". 

121.  017a2 F Če je 0172 = "doi", se podpolje a ne sme začeti z nizom 

"http://", niti ne sme vsebovati niza "dx.doi.org". 

122.  115akl F Če polje 115 vsebuje podpolje k ali podpolje l, mora 

vsebovati tudi podpolje 115a = "c". 

123.  001bc, 011a, 4641 W Preverja se, ali se ujemata kodi v podpolju 001b v zapisu 

za sestavni del (001c = "a") in njegovem nadrejenem 

zapisu (ISSN iz 011a ali ID iz 4641), vendar le, če v 

nadrejenem zapisu 001b ≠ "m". 

124.  001t, 970 F Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine polja 

970, če je podpolje 001t zaklenjeno. 

125.  001t, 970g F Če obstaja 970g, mora biti v podpolju 001t ena od kod 

"1.06"–"1.13". 

126.  4641, 970g F Podpolji 970g in 4641 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. 

127.  970adg F Če obstaja 970g, morata obstajati tudi podpolji 970a in 

970d. 

128.  70X4, 970b F Če obstaja 970b, mora biti vpisana številka večja od 

skupnega števila izpolnjenih podpolj 70X4 s kodo "070". 

129.  7024, 970f F Če obstaja 970f, mora biti vpisana številka večja od 

skupnega števila izpolnjenih podpolj 7024 s kodo "927". 

130.  70X4 F Isti avtor ne sme imeti v podpolju 70X4 kode "070" in 

hkrati v podpolju 7024 kode "927". 

131.  7024 F Koda avtorstva 927 se vnaša le v podpolje 7024. 

132.  70X4, 970bf W Preverja se številka, vpisana v podpolje 970b (oz. skupno 

število izpolnjenih podpolj 70X4 s kodo "070", če 

podpolja 970b ni) in številka, vpisana v podpolje 970f (oz. 

skupno število izpolnjenih podpolj 7024 s kodo "927", če 

podpolja 970f ni). Prva številka mora biti manjša. 

133.  135b, 856 F Če ima 2. indikator v poljih 856 vrednost 0, mora biti 

135b = "i". 

134.  338 W Če ima 2. indikator v polju 338 vrednost prazno, se 

preverja, ali obstaja le podpolje a. Če ima 2. indikator 

vrednost 1, se preverja, ali obstaja katero od drugih 

podpolj polja 338 (v tem primeru podpolje a ne sme 

obstajati). 

135.  102ab F Če je 102a = "srb" in je podpolje 102b izpolnjeno, mora 

biti v 102b ena od kod "cs" ali "vj". Če je 102a = "bih" in 

je podpolje 102b izpolnjeno, mora biti v 102b ena od kod 

"br", "fb" ali "rs". 

136.  330az, 610az F Če v poljih 330 ali 610 obstaja podpolje z, mora obstajati 

tudi podpolje a. 

137.  916, 71X3 F Če obstaja polje 916, mora biti izpolnjeno vsaj eno 

podpolje 71X3. 
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138.  91136, 91236, 

71136, 71236 

F Če obstaja polje 911 ali 912 brez izpolnjenega podpolja 3, 

mora obstajati vsaj eno polje 711 ali 712 brez 

izpolnjenega podpolja 3. V takšnem primeru mora biti 

polje 911 ali polje 912 povezano s poljem 711 ali 712 

preko podpolja 6. 

139.  9103, 7103 F Če obstaja polje 910 brez izpolnjenega podpolja 3, mora 

obstajati tudi polje 710 brez izpolnjenega podpolja 3. 

140.  210 W V prvem ali edinem polju 210 se preverja, ali ima 1. 

indikator vrednost prazno. 
 

 

Legenda za vrste napak: 

F (Fatal)  – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena. 

W (Warning), I (Information) – Program opozori na možno napako. 
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C.1 KRMILNI ZNAKI 

Pri vnosu podatkov v zapis lahko uporabljamo krmilne znake. 

 

Tabela C.1-1: Nabor znakov COBISS – krmilni znaki 

Znak Koda v bazi Vnos Prikaz na zaslonu 

nesortiranje (NSB/NSE) 255 metoda Urejanje / Vstavi 

znak za razvrščanje 

≠ 

vklop ukaza LaTeX 020 metoda Urejanje / Vstavi 

oznako LaTeX 

▫ 
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G.8 ISKALNI INDEKSI 

Tudi v bazi podatkov CORES so iskalni indeksi razdeljeni v osnovni indeks in 

dodatne indekse.  

G.8.1 Osnovni indeks 

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone 

ali pa s predpono KW=. 

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitev iskanja samo po določenih 

poljih osnovnega indeksa. 

 

Tabela G.8-1: Osnovni indeks v bazi podatkov CORES 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/AU Avtor – oseba besedno 702ab 

/CB Avtor – korporacija besedno 712ab 

/TI Naslov besedno 200ahi 
 

 

G.8.2 Dodatni indeksi 

V tabeli je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih. 

 

Tabela G.8-2: Dodatni indeksi v bazi podatkov CORES 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AC= Koda za vrsto avtorstva frazno 7024 

AR= Številka normativnega zapisa frazno 7023 

AS= Šifra raziskovalca frazno 7027 

AU= Avtor – oseba frazno 702ab 

CB= Avtor – korporacija frazno 712ab 

CR= Kreator zapisa frazno --- 

DM= Datum kreiranja/prevzema frazno --- 

DR= Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 

FC= Šifra ustanove/organizacije frazno 7028, 7128 

PY= Časovni interval frazno 7020, 7120 

SP= ISSN frazno 011ec 

TI= Naslov frazno 200ahi 

ID= Identifikacijska številka zapisa frazno --- 
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