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Seznam sprememb št. 5, september 2012 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–10 spremenjeno 

   3.2  Menijska vrstica 3.2/1–2, 7–10 spremenjeno 

   7.9  Vpogled v priročnike 7.9/1–2 spremenjeno, dodano 

(pogl. 7.9.1 in 7.9.2) 

   7.10  Nastavitve urejevalnika zapisa 7.10/1 spremenjeno   

(le št. pogl.) 

   7.11  Spreminjanje lastnosti polj in podpolj 7.11/1–3 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   7.12  Spreminjanje lastnosti polj in podpolj 7.12/1–3 brisano 

   8.1  Postopki pri delu z bibliografskimi zapisi 8.1/5–8 spremenjeno 

   9.5  Urejevalnik zapisa 9.5/1–2 spremenjeno 

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

   Dodatek A.2 – Normativna baza podatkov Dodatek A.2/1–2 spremenjeno 

   Dodatek B.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek B.1/7–15 spremenjeno 

   Dodatek B.2 – Normativna baza podatkov Dodatek B.2/1–6 spremenjeno 

   Dodatek E.1 – Bibliografske baze podatkov Dodatek E.1/3 spremenjeno  

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

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

       

 

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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Opis sprememb št. 5, september 2012 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

 

1. Poglavje 3.2  Menijska vrstica 

V meni Pogled je dodana metoda ISSN Manual, ki omogoča dostop do elektronske oblike 

priročnika za ISSN.  

 

2. Poglavje 7.9  Vpogled v priročnike 

7.9.1 Priročniki COMARC 

V oknu Pomoč je omogočen dostop do celotnega priročnika COMARC/B oz. COMARC/A 

v formatu pdf. 

7.9.2 Drugi priročniki 

Za dostop do elektronske oblike priročnikov Značka in Prekat ni več potrebna avtorizacija. 

Dodan je dostop do priročnika za ISSN (ISSN Manual). 

 

3. Dodatek A  ISKALNI INDEKSI 

Dopolnjeni so indeksi zaradi priprave na normativno kontrolo v sistemih COBISS, ki 

uporabljajo cirilico. 

 

4. Dodatek B.1  Bibliografske baze podatkov 

Dodana je programska kontrola 119, dopolnjene pa so kontrole 31, 90, 98 in 107. 

 

5. Dodatek B.2  Normativna baza podatkov 

Dodane so programske kontrole od 39 do 45, dopolnjene pa kontrole 5, 6, 7, 23, 32, 33 in 

38. 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Dopolnjen iskalnik po ISSN bazi 
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V iskalniku po ISSN bazi je omogočena funkcija pregled pojmov. 

 


