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ISKANJE PO COBISS OPAC
V sistemu COBISS lahko izbiramo med naslednjimi bazami podatkov:
•

vzajemna baza podatkov (COBIB; skupni katalog vseh slovenskih knjižnic, ki so
vključene v COBISS)

•

lokalne baze podatkov (katalogi) knjižnic (npr. katalog knjižnice Pedagoške fakultete)

1. ISKANJE PO VZAJEMNEM KATALOGU COBIB.SI
Do vzajemnega kataloga dostopamo s klikom na:

2. ISKANJE PO LOKALNEM KATALOGU KNJIŽNICE PeF

Za iskanje po katalogu knjižnice Pedagoške fakultete v iskalno polje pod Lokalne baze
podatkov vpišemo »peflj« (akronim knjižnice) ali knjižnico poiščemo med Univerzitetnimi in
visokošolskimi knjižnicami.
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COBISS nas poveže v lokalni katalog knjižnice PeF:

3. NAČINI ISKANJA
Tako v vzajemnem kot lokalnem katalogu lahko izbiramo med različnimi načini iskanja:

3.1. Osnovno iskanje

V iskalno okno vnesemo enega ali več pojmov za iskanje. Iskanje sprožimo s tipko Enter ali
s klikom na gumb POIŠČI.
Pojme za iskanje lahko krajšamo z zvezdico *. Rezultat iskanja bo vsak zapis, v katerem so
vpisane vse besede iz iskalnega pojma.
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3.2.

Izbirno iskanje

Izbirno iskanje je privzeto iskanje v katalogu COBIB. Pojme za iskanje vpisujemo v
ustrezna iskalna okna (avtorjevo ime, naslov dela, leto izida itd.). V desnem stolpcu
izbiramo logične operatorje za kombiniranje pojmov, v levem stolpcu izbiramo kategorije,
po katerih želimo omejiti iskanje.

Pojme za iskanje lahko med seboj kombiniramo s pomočjo logičnih operatorjev IN, ALI, in IN
NE.

Operator

Rezultat iskanja so

IN

zapisi, ki vsebujejo oba pojma oz. vse pojme, povezane z operatorjem IN

ALI

zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih pojmov

IN NE

zapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki temu operatorju sledi
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Pri izbirnem iskanju privzeto iščemo po vsem gradivu (tudi e-virih). V spustnem seznamu
(pod oknom za iskanje) lahko iskanje omejimo:

Če želimo poiskati le gradivo z e-dostopom, pri iskanju označimo kvadratek »Le viri z edostopom«:
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Rezultati iskanja

Rezultati iskanja so prikazani v seznamu. Levo nad seznamom rezultatov iskanja je
prikazana iskalna zahteva ter število najdenih zapisov.
Privzeto so rezultati iskanja razvrščeni po COBISS.SI-ID številki.
S pomočjo spustnega seznama jih lahko razvrstimo tudi po avtorju, naslovu, vrsti gradiva,
jeziku, letu izida, dostopnostjo zaloge in e-dostopu.

E-dostop
Zadnja vrstica pri rezultatih iskanja z različnimi ikonami prikazuje dostopnost iskanega
gradiva na spletu:
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Ikona

Pomen
povezava do elektronskega vira ali elektronske verzije gradiva
povezava do elektronskega vira na osnovi DOI (digitalni identifikator objekta)
povezava do bibliografskega zapisa, v katerem je več povezav do elektronskih virov
povezava do informacijskih servisov za izbrano gradivo
povezava do bibliografskega zapisa v katalogu WorldCat
povezava do informacije o gradivu v Google Books

Prikaz izbranega zapisa

S klikom na naslov si posamezni zapis ogledamo:
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V prikazu izbranega gradiva so na voljo različne funkcije:
•

gumb
WorldCat.

•

gumb

•

gumb
(dodaj v košarico) - zapis prenesemo v Košarico, od koder ga lahko
pošljemo po elektronski pošti, natisnemo ali shranimo v posebno datoteko

•

gumb

(WorldCat) - povezava do bibliografskega zapisa v katalogu

(SFX) - povezava do drugih informacijskih virov v zvezi z izbranim zapisom.

(Google Preview) - povezava do informacij o gradivu v Google Books.

V prikazu izbranega zapisa je tudi možnost samodejnega kreiranja neposredne oz. trajne
povezave na zapis:

Če kliknemo to povezavo, se v novem oknu izpiše URL naslov, ki ga je možno kopirati
drugam.

Zaloga v knjižnicah
Pod izbranim zapisom je tabela »Zaloga v knjižnicah« s podatki o posameznih knjižnicah,
ki izbrano gradivo namenjajo za izposojo in podatki o številu izvodov in dostopnosti zaloge.
POMEMBNO: Če želimo informacije o dejanskih statusih izvodov za izposojo izbranega
gradiva v neki knjižnici, kliknemo na ime knjižnice v seznamu.
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Po vpogledu v lokalno bazo izbrane knjižnice so (pod prikazom zapisa) na voljo podatki o
statusu posameznega izvoda.

V pogledu Zapis je mogoča tudi funkcija »Prikaz kataloga«. Lahko npr. izberemo, da se
prikaže samo zaloga knjižnic Univerze v Ljubljani.

Knjižnica UL PeF

Iskanje gradiva v lokalnem katalogu PeF
ISKANJE MONOGRAFIJ
Če želimo poiskati gradivo na polici, si izpišemo signaturo, ki je v zapisu v lokalni bazi PeF v
sistemu COBISS navedena levo v oknu »Statusi v izposoji«: II 159.9 ZUPANČIČ Izbrane

Desno so izpisani statusi v izposoji, in sicer so na vrhu izpisani prosti izvodi, spodaj pa
sledijo čitalniški in izposojeni izvodi.
Oznaka II pomeni, da je knjiga velikega formata (A4 in več), zato stoji na ločenih policah
vzdolž desne stene. Tam poiščete številko 159.9 in pod ZUPANČIČ boste v tem primeru
našli knjigo Izbrane teme iz predmeta Razvojna psihologija II.

Oznaka Č pomeni, da je knjiga čitalniški izvod in si ga lahko izposodite le v čitalnico:

Oznaka ZZ pomeni, da se knjiga nahaja v skladišču in je zato potrebno nanjo počakati 1 dan.
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ISKANJE DIPLOMSKIH DEL
V lokalnem katalogu PeF v COBISS-u v izbrano polje vpišemo iskalni pojem. Če se želimo
omejiti samo na diplomska dela, v polje Ključne besede vključimo okrajšavo dipl*:

Kliknemo na izbrani izvod:
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Če si želimo diplomsko delo izposoditi, najprej pogledamo ali je gradivo prosto:

Podatki o izvodu so podatki, ki jih potrebuje knjižničar, da vam izbrano gradivo
prinese:

Izpišemo signaturo do oklepaja ter avtorja in začetek naslova:

Primer izpiska s katerim pridemo do knjižničarja:
Č II 159.9 HOSTINGER, I. Analiza

POMEMBNO: Če je na začetku signature oznaka ZZ to pomeni, da je gradivo v skladišču in
ga lahko prevzamete šele naslednji dan.
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DIPLOMSKA DELA V ELEKTRONSKI OBLIKI
Diplomska dela, oddana od junija 2011 naprej, so dostopna samo v elektronski obliki v
repozitoriju PeFprints (http://pefprints.pef.uni-lj.si/).
Če želimo v COBISS-u poiskati samo diplomska dela, ki so v elektronski obliki, iskanje
omejimo na »Le viri z e-dostopom« (in v polje Ključne besede vključimo okrajšavo dipl*):

Do diplomskih del v elektronski obliki dostopamo s klikom na URL v izbranem zapisu v
COBISS-u:
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Diplomska dela, dostopna v elektronski obliki, v tiskani obliki niso na voljo.
To je razvidno tudi iz statusa v izposoji:

ISKANJE ČLANKOV V REVIJAH
V knjižnici PeF smo naročeni na številne revije, vendar zaradi hitrejšega iskanja v lokalno
bazo nismo prenesli vseh zapisov posameznih člankov. Kadar iščemo članek je zato
najbolje, da ga poiščemo v vzajemni bazi COBIB in na lokalni bazi PeF preverimo ali imamo
revijo, v kateri se članek nahaja. S spustnega seznama izberemo »Članki in drugi sestavni
deli« in vpišemo iskalne pojme v izbrana iskalna okna.
Primer:
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Poleg avtorja in naslova članka si izpišemo naslov revije, letnik oziroma letnico,
številko revije ter strani.
S klikom na »Glej publikacijo« pod Zaloga v knjižnicah preverimo ali imamo to revijo.

Vidimo, da ima Pedagoška fakulteta revijo naročeno od leta 1950 naprej:

Podatki, ki jih potrebuje knjižničar v časopisni čitalnici, da vam poišče revijo (v kateri
je članek, ki ga potrebujete): naslov revije, letnik oz. letnica revije, številka revije.
Primer: Sodobna pedagogika, 2004, letn. 55, Posebna izdaja.
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ISKANJE ČLANKOV V ZBORNIKIH / MONOGRAFIJAH
Včasih se članek nahaja v nekem zborniku, t.j. monografiji. V vzajemni bazi COBIB
poiščemo članek in na lokalni bazi PeF preverimo ali imamo zbornik, v katerem se članek
nahaja.
Primer:

S klikom na »Glej publikacijo« pod Zaloga v knjižnicah preverimo ali imamo ta zbornik.

Vidimo, da ima Pedagoška fakulteta na voljo 5 izvodov, ki si jih lahko izposodimo na dom. Če
želimo preveriti, ali je kakšen izvod prost, kliknemo na »Pedagoška fakulteta« in si izpišemo
signaturo: 377 ALI:
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3.3.

Ukazno iskanje

V iskalno okno vpišemo iskalni niz sestavljen iz predpon in pripon, pojmov za iskanje ter
logičnih in kontekstnih operatorjev.
Seznam predpon in pripon je dostopen pod oknom za vnos iskalne zahteve na povezavi
Pregled predpon in pripon.
Pojme za iskanje pregledujemo tako, da v iskalno okno vnesemo predpono, enačaj in
začetek pojma za iskanje (npr. začetek avtorjevega imena, naslova knjige, leta izida, zbirke,
založnika itd.)

Za podrobnejša navodila kliknemo na povezavo »Pomoč« na COBISS Opac ali za pomoč
prosimo knjižničarja.

