COBISS

KNJIŽNIČARKA

UPORABNIK

Iskanje po sistemu COBISS uporabnikom omogoča samostojno uporabo in vpogled v
knjižnico ter samostojen izbor gradiva.
COBISS je smiselno predstaviti že v osnovni šoli, saj se mladi že zelo zgodaj srečujejo z
iskanjem in izborom gradiva različnih vrst. Z vstopom v srednjo šolo pa je poznavanje in
obvladanje sistema nepogrešljivo.
Učenci, ki poznajo in samostojno uporabljajo sistem COBISS, si največkrat že doma
pogledajo, kaj jim v knjižnici ponujamo, knjige oz. drugo gradivo rezervirajo in poiščejo,
kaj je za njih uporabnega.

COBISS je slovenski knjižnični informacijski sistem, ki povezuje večino
slovenskih knjižnic.
COBISS+ je računalniški katalog, ki knjižnicam in uporabnikom omogoča
spletni dostop do zbirke podatkov v sistemu COBISS.
V katalogu so zbrani bibliografski vpisi, ki so osnovna enota knjižničnega
kataloga. Bibliografski vpisi vsebujejo podatke, ki opisujejo knjigo/revijo,…
Primer:


avtor: Fran Levstik



naslov: Martin Krpan z Vrha



leto izida: 1951



založba: Lipa

Včasih, ko so bili katalogi v tiskani obliki, so bili bibliografski vpisi na listkih.

Danes pa so bibliografski vpisi v elektronski obliki. Lahko vsebujejo tudi
sliko!

Da lahko dostopamo do te zbirke, nam je v pomoč

COBISS+. Ta

omogoča knjižnicam in uporabnikom knjižnic spletni dostop do zbirke
podatkov.

Zapise podatkov, ki so v zbirkah podatkov sistema COBISS, pripravljajo
knjižničarji. Osnovne vrste gradiva so:


knjige (monografske publikacije),



revije (serijske publikacije),



članki,



zvočni posnetki,



video posnetki,



filmi,



kartografsko gradivo,



notno gradivo,



slikovno gradivo,



igrače oz. predmeti,



računalniški zapisi in



izvedena dela.

Gradivo je lahko v tiskani ali elektronski obliki.

Iskanje
COBISS+ omogoča tri načine iskanja zapisov podatkov:


osnovno iskanje,



izbirno iskanje in



ukazno iskanje.

Osnovno iskanje omogoča iskanje z le nekaj podatki v iskalnem obrazcu. Z osnovnim iskanjem
smo uspešni predvsem v primeru, ko imamo o iskanem gradivu dokaj natančne podatke (npr.
avtor, naslov dela ali avtor, ključne besede).
Izbirno iskanje omogoča iskanje z več podatki kot osnovno iskanje. Izbirno iskanje omogoča
uspešno iskanje tudi v primerih, ko imamo o iskanem gradivu nepopolne podatke.

Ukazno iskanje omogoča iskanje po več podatkih. Iskalne izraze oblikujemo v posebnem
ukaznem jeziku. Ukazno iskanje uporabljajo predvsem knjižničarji in informacijski posredniki.
COBISS+ omogoča:


vpogled v zalogo iskanega gradiva (število izvodov) v knjižnici,



vpogled v dostopnost iskanega gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano),



pregled gradiva, ki smo si ga izposodili,



podaljšanje roka izposoje,



rezerviranje gradiva,



medknjižnično izposojo gradiva,



dostop do dela tistih virov, ki so dostopni le ali tudi na svetovnem spletu in



prenos izbranih bibliografskih zapisov na uporabnikov računalnik.

PREVERI SVOJE RAZUMEVANJE:
Z zapisom podatkov določimo osebo ali predmet (npr. posamezno knjigo).
a. da
b. ne
Bibliografska baza podatkov vsebuje zapise bibliografskih podatkov (npr. o knjigah, revijah,
člankih).
a. da
b. ne
Spletna baza podatkov je tista zbirka podatkov, do katere imamo dostop prek svetovnega spleta.
a. da
b. ne
Iskanje po spletni zbirki podatkov izvajamo z iskalnim obrazcem.
a. da
b. ne

Odpri iskalnik COBISS+ (https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search) in poizkusi ugotoviti
koliko slovenskih knjižnic je del sistema COBISS. __________


Kako si prišel do tega podatka?________________________



Koliko šolskih knjižnic je del sistema COBISS?_________________________



Je tudi naša šolska knjižnica del sistema COBISS?__________________________

