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COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V5.3-06, april 2014 

 

Seznam sprememb št. 10, april 2014 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–11 spremenjeno 

   2.6  Pooblastila 2.6/1 spremenjeno 

   3  VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO 3/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

   3.2  Menijska vrstica 3.2/1–2, 5–6 spremenjeno 

   4  ISKALNIK 4/1–6 spremenjeno 

   4.1  Iskalna polja 4.1/1–12 spremenjeno 

   4.2  Pregled pojmov 4.2/1–2 spremenjeno 

   4.4  Spreminjanje števila iskalnih pojmov 4.4/1 brisano 

   4.4  Izbira prikaza rezultatov iskanja 4.4/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   7.3  Vnos podatkov 7.3/11–15 spremenjeno, dodano 

(pogl. 7.3.5) 

   7.6  Kopiranje in lepljenje 7.6/1–5 spremenjeno 

   9.1  Vmesnik za katalogizacijo 9.1/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

   9.5  Urejevalnik zapisa 9.5/1–4 spremenjeno, 

dodano (pogl. 9.5.2) 

   11  DELO Z ZAPISI V BRSKALNIKU 11/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

   11.1  Segmenti in razredi 11.1/1–4, 13–16 spremenjeno, dodano 

(pogl. 11.1.8 in 

11.1.9) 

   Dodatek A.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek A.1/1–4 spremenjeno 

   Dodatek B.2 – Normativna baza podatkov Dodatek B.2/3–4 spremenjeno 

   Dodatek K.1 – Izpisovanje Dodatek K.1/1–2 spremenjeno 

(le slika) 

                      

 

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  
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V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedene tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V5.3-06, april 2014 

 

Opis sprememb št. 10, april 2014 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.6  Pooblastila 

Dodano je pooblastilo za verifikacijo tipologije dokumentov/del (KAT_LOCKTD) in 

dopolnjeno pooblastilo KAT_EDITTYPE, s katerim lahko določamo in urejamo števce v 

katalogizaciji. 

 

2. Poglavje 4  ISKALNIK 

V iskalniku LUCENE/SOLR je odstranjen gumb Določi mejo. 

 

3. Poglavje 4.1 Iskalna polja 

V novem iskalniku je iskalno zahtevo možno krajšati tudi z znakom "%", in sicer na začetku 

posamezne besede, v sredini ali na koncu. Pri iskanju po številki ISSN vezaja ni treba več 

vnašati. Spremenjeno je tudi indeksiranje diakritičnih znakov in znakov č, š, ž, ć in đ. 

Onemogočena je uporaba kontekstnih operatorjev WITH in SUBFIELD, operator NEAR pa 

ne deluje v kombinaciji z levim krajšanjem. 

 

4. Poglavje 7.3  Vnos podatkov 

7.3.5 

V priročni meni je dodana metoda Aktiviraj števec <ime števca>, s katero se v posamezna 

podpolja prenesejo številke s števca.  

 

5. Poglavje 7.6  Kopiranje in lepljenje 

7.6.2.1 in 7.6.3 

Znaki, ki jih ni v naboru znakov COBISS, se pri dodajanju besedila z lepljenjem ali 

posebnim lepljenjem nadomestijo z znakom "%".  
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6. Poglavje 11.1  Segmenti in razredi 

11.1.8 

V razred Bibliografski zapis je dodana metoda Verifikacija tipologije, s katero lahko 

dokumentom/delom potrdimo in zaklenemo tipologijo ali pa odklenemo že potrjeno 

tipologijo.  

11.1.9 

Dodan je razred Števci v katalogizaciji, v katerem lahko z metodo Nov objekt določamo 

števce posameznim podpoljem v bibliografskih in normativnih zapisih.   

 

7. Dodatek A.1  Bibliografske baze podatkov 

Iskalno predpono ID= je odslej možno kombinirati z omejevanjem. 

 

8. Dodatek B.2  Normativna baza podatkov 

Dopolnjeno je besedilo programske kontrole 37. 

 

9. Dodatek K.1  Izpisovanje 

V okno Parametri izpisa je dodan parameter "Pošlji kot datoteko zip". 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Šifrant v podpolju 500m 

Za pomoč pri vnosu je v podpolje 500m – Jezik (ko je del značnice) dodan globalni šifrant, 

ki pa ni obvezujoč. Za hitrejši vnos vtipkamo le kodo jezika in se besedilo vpiše 

avtomatsko. V vnosno polje pa lahko vpišemo tudi besedilo, ki ga v šifrantu ni.  
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