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  COBISS3/Katalogizacija 

Verzija V6.5-00, marec 2016 

 

Seznam sprememb št. 18, marec 2016 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–11 spremenjeno 

   O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

   1 UVOD 1/1–2 spremenjeno 

   2.6  Pooblastila 2.6/1 spremenjeno 

   3.2  Menijska vrstica 3.2/1–10 spremenjeno 

   4  ISKALNIK 4/1–4 spremenjeno 

   7.3  Vnos podatkov 7.3/1–16 spremenjeno 

   7.10  Nastavitve urejevalnika zapisa 7.10/1–2 spremenjeno 

   8  KATALOGIZACIJA 8/3–4 spremenjeno 

   9.1  Vmesnik za katalogizacijo 9.1/1–2 spremenjeno 

   9.2  Iskalnik 9.2/1–2 spremenjeno 

   13.2  Lastne nastavitve 13.2/1–3 spremenjeno 

   Dodatek B.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek B.1/11–16 spremenjeno 

   Dodatek D – SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 

NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD 

Dodatek D/1–3 spremenjeno 

   Dodatek F.1 – Online katalog Kongresne knjižnice Dodatek F.1/1–2 spremenjeno 

   Dodatek F.2 – WorldCat Dodatek F.2/1–2 spremenjeno 

   Dodatek F.3 – ISSN Dodatek F.3/1–2 spremenjeno 

   Dodatek F.4 – LC/NAF Dodatek F.4/1–2 spremenjeno 

   Dodatek G.1 – Vmesnik za katalogizacijo Dodatek G.1/1–2 spremenjeno 

   Dodatek G.2 – Iskalnik Dodatek G.2/1 spremenjeno 

   Dodatek H – METADAT Dodatek H/1 dodano 

   Dodatek H.1 – Okno METADAT Dodatek H.1/1–3 dodano 

   Dodatek H.2 – Odložišče zapisov Dodatek H.2/1 dodano 

   Dodatek H.3 – Urejevalnik zapisa Dodatek H.3/1 dodano 

   Dodatek H.4 – Postopki pri delu z zapisi iz baze 

podatkov METADAT 

Dodatek H.4/1–2 dodano 

   Dodatek I – IZPISI Dodatek I/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek I.1 – Izpisovanje Dodatek I.1/1–3 spremenjeno 

(le št. pogl. in ref.) 

   Dodatek J – SEZNAMI Dodatek J/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek J.1 – Seznam izpisov Dodatek J.1/1 spremenjeno 

(le št. pogl.)  
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Dodatek J.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek J.2/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek J.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek J.3/1 spremenjeno 

(le št. pogl.)  

   Dodatek J.4 – Primeri izpisov Dodatek J.4/1–3 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek K – PODATKI ZA NADALJNJO 

OBDELAVO 

Dodatek K/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek K.1 – Seznam izpisov Dodatek K.1/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek K.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek K.2/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek K.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek K.3/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek L – BIBLIOGRAFIJE IN SEZNAMI 

PREDMETNIH OZNAK 

Dodatek L/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   Dodatek L.1 – Izpisovanje Dodatek L.1/1–5 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

          

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.  

 

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 V6.5-00, marec 2016 

 

Opis sprememb št. 18, marec 2016 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.6 

V seznam pooblastil je dodano pooblastilo CAT_METADAT. 

 

2. Poglavje 3.2 

3.2.1 Meni Iskanje 

V razred Bibliografski zapis v sistemu COBISS.SI je v meni Iskanje dodana metoda 

METADAT, s katero dostopamo do zapisov v bazi podatkov METADAT. 

3.2.2 Meni Zapis 

V meni Zapis je za metodo Kreiraj zapis dodana bližnjica <Ctrl> + <N>, s katero 

kreiramo nov zapis. 

3.2.5 Meni Nastavitve 

V sistem COBISS.SI je v meni Nastavitve dodano potrditveno polje Črkovalnik, s katerim 

lahko vklopimo preverjanje pravilnosti pri vnosu posameznih besed. 

 

3. Poglavji 4 in 9.2, dodatek G.2 

V iskalniku je gumb za izpis naslednjih 50 zapisov nadomeščen z gumbom za izpis 

naslednjih 200 zapisov. 

 

4. Poglavji 7.3 in 7.10 

7.3.1.2 Črkovalnik 

V urejevalniku zapisa je v posameznih podpoljih možno uporabiti črkovalnik za slovenski 

jezik, s katerim preverjamo, ali je vneseno besedilo pravilno napisano. 

 

5. Dodatek D 

V seznam sta dodani bližnjica <Ctrl> + <N> za kreiranje novega zapisa in bližnjica  

<Ctrl> + <Enter> za sprožitev iskanja v ukaznem načinu iskanja. 

 



Spremembe št. 18 COBISS3/Katalogizacija 

 

4/4 © IZUM, marec 2016 

6. Dodatek B.1 

B.1.3  Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Dopolnjeni sta kontroli 71 in 72. 

 

7. Dodatki F.1, F.2, F.3 in F.4 

Spremenjen je opis iskalnikov po tujih bazah podatkov. 

 

8. Dodatek H 

Vključen je nov dodatek z opisom prevzemanja in urejanja zapisov iz baze podatkov 

METADAT. 
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