Rezultati iskanja
Poiščimo zapise za roman:
avtor: Jules Verne,
naslov: V osemdesetih dneh okoli sveta.
Uporabimo manj natančen iskalni izraz (brez omejevanja iskanja), saj nam nenatančno iskanje v
tem primeru omogoča spoznavanje lastnosti seznama zadetkov.
Podatki za iskanje:



verne "okoli sveta",
baza podatkov: COBIB.SI.

Rezultat iskanja je 27 zapisov.
V rezultatih iskanja (seznam zadetkov) [slika] so zajeti tisti zapisi v bazi COBIB.SI, ki zadostijo
iskalnemu izrazu.

Rezultati iskanja
Rezultati (osnovnega, izbirnega ali ukaznega) iskanja so v oštevilčenem seznamu [slika], ki se
prikaže pod iskalnim obrazcem. Prikažeta se tudi:


število zadetkov iskanja in



fasetna navigacija.

Število zadetkov na eni strani
Na eni spletni strani se (privzeto) izpiše 10 zadetkov.
V spustnem seznamu število zapisov na stran lahko izberemo izpis 10, 25 ali 100 zadetkov na eni
spletni strani. Nova izbira števila prikazanih zapisov na stran v seznamu aktivira preureditev
seznama zadetkov.

Izbiranje strani
Strani z zadetki izbiramo v indeksu številk in tipk, ki je nad in pod seznamom.

Zaporedna številka trenutno izbrane strani je obarvana rdeče.
Podatki v zadetku iskanja
V posameznem zadetku rezultatov iskanja so izpisani naslednji podatki:








ime avtorja,
naslov gradiva,
vrsta gradiva,
jezik gradiva,
leto izida,
e-dostop do gradiva (dostopnost gradiva v elektronski obliki ali zapisi o gradivu v drugih
zbirkah podatkov) in
dostopnost gradiva.

Povezave v zadetku iskanja
Naslov zadetka iskanja in e-dostop sta praviloma povezavi, ki omogočata dostop do več podatkov
o iskanem viru (tudi dostop do celotnega besedila).


Naslov gradiva je povezava do izbranega zapisa, dopolnjenega s seznamom Zaloga v
knjižnicah.



E-dostop lahko zajema različne povezave:
o Povezava SFX do informacijskega servisa SFX,
o Povezave do na spletu dostopnih vsebin,
o Vir – povezava do zapisa publikacije.

Primeri:
Primer 1: Povezava Vir
Poiščimo zapis za prispevek:




avtorja: Miha Mihelič, Miha Krofel,
naslov: Novi podatki o pojavljanju zlatega šakala (Canis aureus L.) v zgornji Soški dolini,
publikacija: Natura Sloveniae letn. 14, št. 2 (2012),

in odprimo celotno besedilo prispevka.
Postopek:






V iskalno polje Iskalni niz v obrazcu za osnovno iskanje vnesite podatek: mihelič "zlatega
šakala" 2012.
Kliknite gumb Poišči .
V zapisu izberite možnost povezava(e).
V novem okencu izberite URL-povezavo do publikacije.
Celotno besedilo prispevka se odpre s klikom na povezavo do PDF-datoteke.

Seznam Zaloga v knjižnicah
Izbrani zapis je dopolnjen s seznamom Zaloga v knjižnicah, kjer so navedene vse knjižnice z
izbranim gradivom.

Seznam Zaloga v knjižnicah vsebuje naslednje podatke:


knjižnica/institucija: naziv knjižnice oz. institucije,



kraj (knjižnice),



akronim (knjižnice),



za izposojo,
druga zaloga: informacije o gradivu npr. v pripravi: 1 izv., ni za izposojo: 2 izv.).



Primer 2: Povezava do dokumenta
Dostop do celotnega besedila diplomskega dela:




avtor: Marko Bonin,
naslov: Sečoveljske soline: predel Lera v začetku 20. stoletja,
publikacija: Diplomsko delo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije,
Koper, 2009.

Postopek:






V iskalno polje Iskalni niz v obrazcu za osnovno iskanje vnesite podatek: bonin sečoveljske
soline 2009 .
Kliknite gumb Poišči .
V zapisu izberite možnost povezava(e).
V novem okencu izberite URL-povezavo do publikacije.
Odpre se celotno besedilo diplomskega dela.

Spreminjanje razvrstitve
Z izbiranjem v spustnem seznamu razvrstitev lahko seznam rezultatov iskanja uredimo tudi po:





avtorju - osebi,
naslovu,
letu izida in
letu izida - padajoče.

Iskanje po lokalni bazi knjižnice
Gradivo lahko iščemo tudi v lokalni bazi posamezne knjižnice, npr. Knjižnica Domžale. V
seznamu rezultatov osnovnega iskanja bodo le zadetki za gradivo v izbrani knjižnici. Z izbiro
povezave v naslovu zapisa se odpre izbrani zapis s seznamom gradiva v izbrani knjižnici oz.
oddelku.
V COBISS+ lahko osnovno in izbirno iskanje izvedemo po več lokalnih bazah oz. oddelkih hkrati
in v seznamu zadetkov bodo zadetki za gradivo iz izbranih knjižnic/oddelkov.

Zgradba izbranega zapisa
Zgradba izbranega zapisa je odvisna od vrste gradiva (npr. knjiga, revija), saj imajo različne vrste
gradiva različne lastnosti. Izbrani zapis vsebuje več povezav, ki omogočajo dostop do več
podatkov o iskanem viru (tudi dostop do celotnega besedila).

Za prikaz podatkov izbranega zapisa lahko izberemo eno od naslednjih možnosti:


osnovni podatki (privzet format),



podrobni podatki],



ISBD in



COMARC.

Možnost Išči dalje
Ob prikazu osnovnih podatkov izbranega zapisa se na desni strani ponudi možnost Išči dalje, ki
omogoča dostop do več podatkov, povezanih z iskanim virom:



S klikom na povezavo Avtor se prikaže seznam del izbranega avtorja,



S klikom na povezavo Drugi avtorji (prevajalec, ilustrator ...) se prikaže seznam del
drugega izbranega avtorja,



S klikom na povezavo Vse izdaje in prevodi se prikaže seznam vseh izdaj dela, izdaj v
drugih odlikah, izvirnih izdaj in prevodov izbranega gradiva v bazi COBIB oz. izbrani bazi
knjižnice.

PREVERIMO RAZUMEVANJE:

Na eni spletni strani se izpiše 20 zadetkov.
a. da
b. ne

V posameznem zapisu rezultatov osnovnega iskanja so izpisani le osnovni identifikacijski
podatki gradiva (npr. avtor, naslov gradiva, vrsta gradiva).
a. da
b. ne

Seznam rezultatov osnovnega iskanja lahko uredimo po avtorju, naslovu gradiva, vrsti gradiva,
jeziku, letu izida (naraščajoče ali padajoče), dostopnosti zaloge in e-dostopu (online dostop).
a. da
b. ne
Z izbiro povezave v naslovu, npr. 1. zadetka odpremo Izbrani zapis, ki vsebuje podrobnejše
podatke o gradivu, in seznam Zaloga v knjižnicah.
a. da
b. ne

Izbrane zapise lahko listamo naprej, nazaj in izbiramo v številskem indeksu.
a. da
b. ne

V seznamu Zaloga po knjižnicah pod Izbranim zapisom so navedene vse knjižnice, ki imajo
iskano gradivo.
a. da
b. ne
Izbira knjižnice v seznamu Zaloga po knjižnicah odpre zapis z podatki o zalogi gradiva v izbrani
knjižnici.
a. da
b. ne

