IZOBRAŽEVANJE ZA VZAJEMNO KATALOGIZACIJO
18. Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI
19. Katalogizacija kontinuiranih virov
20. Katalogizacija kontinuiranih virov – izpopolnjevalni tečaj
21. Katalogizacija sestavnih delov
22. Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR
23. Katalogizacija neknjižnega gradiva: kartografsko gradivo
24. Katalogizacija neknjižnega gradiva: drobni tiski in slikovno gradivo
25. Katalogizacija neknjižnega gradiva: notno gradivo
26. Katalogizacija neknjižnega gradiva: notno gradivo – izpopolnjevalni tečaj
27. Katalogizacija neknjižnega gradiva: glasbeni zvočni posnetki
28. Katalogizacija neknjižnega gradiva: glasbeni zvočni posnetki – izpopolnjevalni tečaj
29. Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo
30. Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo - izpopolnjevalni tečaj
Tečaji za vzajemno katalogizacijo bodo izvedeni, če bo na določen termin prijavljenih vsaj 6 udeležencev.
Najkasneje 5 dni pred začetkom tečaja bodo kandidati obveščeni, ali bo le-ta izveden ali ne. Če bo tečaj
odpovedan zaradi premajhnega števila prijav, bo prijavljenim ponujena možnost prijave na naslednji
termin tečaja oziroma izvedbe individualnega izobraževanja pri predavatelju tečaja.

18. Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI

TRAJANJE: 5 dni, 40 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 5. – 9. junij, 4. – 8. december 2017
ČAS: 9.00 – 16.30 prvi dan, ostali dnevi 8.30 – 16.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen predvsem bodočim aktivnim udeležencem sistema COBISS.SI, priporočljiv
pa je tudi za delo v pasivnem okolju sistema. Obvezen je za vse, ki želijo pridobiti dovoljenje kategorije A za
vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE:
- Opravljeni začetni tečaji IZUM:
 Uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – začetni tečaj in tečaj Prehod na
COBISS3/Katalogizacijo ali
 Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj.
- Od udeležencev pričakujemo dobro znanje s področja katalogizacije monografskih publikacij.
- K prijavi na tečaj morajo udeleženci priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopijo potrdil o udeležbi
na tečajih IZUM).
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo monografskih publikacij v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Posamezna območja ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
2. Katalogizacija monografskih publikacij.
3. Normativna kontrola.
4. Predmetne oznake in klasifikacija.
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2016;
Verona, Eva: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb, 1983 - 1986; COBISS. COMARC/B
Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001; Oblika in struktura

korporativnih značnic. NUK, Ljubljana, 1997; Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno
označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. NUK, Ljubljana, 2002. URL: http://www.nuk.unilj.si/sssg/navodila.html
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJAJO: Irena Kavčič, Aljoša Pelhan, Mojca Trtnik, Valentina Velkavrh, Darko Vrhovšek
KOTIZACIJA: 230 EUR
Udeležba na tečaju je pogoj za pridobitev dovoljenja kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Priporočljivo
ga je obiskati takoj po opravljenem tečaju IZUM (COBISS3/Katalogizacija – začetni) oziroma najkasneje pred
oddajo pisne prijave za pridobitev dovoljenja kategorije A za vzajemno katalogizacijo.
na vrh strani

19. Katalogizacija kontinuiranih virov

TRAJANJE: 4 dni, 32 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 8. – 11. maj ODPOVEDANO!, 24. – 27. oktober 2017
ČAS: 9.00 – 16.30 prvi dan, ostali dnevi 8.30 – 16.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali kontinuirane vire v
sistemu COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo.
Opravljen nadaljevalni tečaj IZUM: Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni
tečaj. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo kontinuiranih virov v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. ISBD – definicija in zvrsti kontinuiranih virov.
2. Značilna območja ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
3. Katalogizacija serijskih publikacij in integrirnih virov.
4. ISSN in začasne številke za kontinuirane vire.
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2016;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001;
Oblika in struktura korporativnih značnic. NUK, Ljubljana, 1997.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: mag. Neja Mlakar, Valentina Velkavrh
KOTIZACIJA: 200 EUR
Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja kategorije B2 za vzajemno katalogizacijo.
na vrh strani

20. Katalogizacija kontinuiranih virov – izpopolnjevalni tečaj

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 17. november 2017
ČAS: 9.00-15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki že katalogizirajo kontinuirane vire v sistemu
COBISS.SI in se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije B2 za vzajemno katalogizacijo; dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.

CILJ: Udeležence usposobiti za zahtevnejšo katalogizacijo, jih seznaniti z najpogostejšimi dilemami pri
katalogizaciji kontinuiranih virov v sistemu COBISS.SI ter jih opozoriti na novosti.
VSEBINA:
1. Novosti na področju katalogizacije kontinuiranih virov.
2. Katalogizacija zahtevnejših primerov.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: mag. Neja Mlakar, Valentina Velkavrh
KOTIZACIJA: 70 EUR
Primere gradiv, ki bi jih želeli katalogizirati na tečaju, lahko udeleženci prinesejo s seboj, kopije ustreznih
strani gradiv pa naj pošljejo vodji tečaja vsaj štirinajst dni pred izvedbo tečaja.
na vrh strani

21. Katalogizacija sestavnih delov

TRAJANJE: 2 dni, 12 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 18. – 19. maj ODPOVEDANO!, 7. – 8. november 2017
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali sestavne dele (članke) v
sistemu COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo.
Opravljen nadaljevalni tečaj IZUM: Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni
tečaj. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
Priporočljivo je, da imajo opravljen tečaj Katalogizacija kontinuiranih virov ter tečaje za katalogizacijo
neknjižnega gradiva, ki jih prav tako izvaja NUK.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo sestavnih delov (člankov) v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov – definicija sestavnega dela (članka).
2. Značilna območja Smernic in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
3. Katalogizacija sestavnih delov (člankov).
LITERATURA: Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov. NUK, Ljubljana, 1998; COBISS.
COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJA: Marjeta Šušterčič
KOTIZACIJA: 110 EUR
Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja kategorije B1 za vzajemno katalogizacijo.
na vrh strani

22. Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMINA: 28. marec, 24. november 2017
ČAS: 9.00 – 16.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo sodelovali pri redakciji baze podatkov
CONOR.SI v sistemu COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno kreiranje popolnih normativnih zapisov in za redakcijo že
obstoječih normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR.SI s poudarkom na oblikovanju in strukturi enotne
osebne značnice.
VSEBINA:
1. Izbor imena za enotno osebno značnico.
2. Struktura in oblika osebne značnice.
3. COMARC(A).
LITERATURA: Verona, Eva: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice.
Zagreb, 1986; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001; COMARC(A). IZUM, Maribor, 2003.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJA: Irena Kavčič, Valentina Velkavrh
KOTIZACIJA: 70 EUR
Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na tečaju Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija –
ažuriranje CONOR (izvaja ga IZUM).
na vrh strani

23. Katalogizacija neknjižnega gradiva: kartografsko gradivo
TRAJANJE: 1 dan, 5 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 16. november 2017
ČAS: 9.00 –14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali kartografsko gradivo v
sistemu COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo kartografskega gradiva v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Značilna območja ISBD ter ustrezna polja v formatu COMARC/B.
2. Katalogizacija kartografskega gradiva.
Primere gradiv, ki bi jih želeli katalogizirati na tečaju, lahko udeleženci prinesejo s seboj, kopije ustreznih
strani gradiv pa naj pošljejo vodji tečaja vsaj teden dni pred njegovim začetkom.
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2016;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001;
Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. NUK,
Ljubljana, 2002. URL: http://www.nuk.uni-lj.si/sssg/navodila.html; UDCMRF 2011. NUK, Ljubljana, 2014.
URL: http://udcmrf2011.nuk.uni-lj.si/
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: Meta Grgantov, dr. Renata Šolar
KOTIZACIJA: 70 EUR
Opravljen tečaj se upošteva pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja kategorije C za vzajemno
katalogizacijo (za pridobitev dovoljenja kategorije C se je treba udeležiti najmanj dveh tečajev za
katalogizacijo neknjižnega gradiva).
na vrh strani

24. Katalogizacija neknjižnega gradiva: drobni tiski in slikovno gradivo
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 14. november 2017
ČAS: 9.00 – 16.30

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali drobne tiske in slikovno
gradivo v sistemu COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo drobnih tiskov in slikovnega gradiva v sistemu
COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Značilna območja ISBD ter ustrezna polja v formatu COMARC/B.
2. Katalogizacija drobnih tiskov in slikovnega gradiva.
Primere gradiv, ki bi jih želeli katalogizirati na tečaju, lahko udeleženci prinesejo s seboj, kopije ustreznih
strani gradiv pa naj pošljejo vodji tečaja vsaj teden dni pred njegovim začetkom.
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2016;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001;
Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. NUK,
Ljubljana, 2002. URL: http://www.nuk.uni-lj.si/sssg/navodila.html; UDCMRF 2011. NUK, Ljubljana, 2014.
URL: http://udcmrf2011.nuk.uni-lj.si/
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJAJO: Meta Grgantov, Veronika Potočnik, dr. Renata Šolar, Špela Velikonja
KOTIZACIJA: 70 EUR
Opravljen tečaj se upošteva pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja kategorije C za vzajemno
katalogizacijo (za pridobitev dovoljenja kategorije C se je treba udeležiti najmanj dveh tečajev za
katalogizacijo neknjižnega gradiva).
na vrh strani

25. Katalogizacija neknjižnega gradiva: notno gradivo
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 21. november 2017
ČAS: 9.00-16.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali notno gradivo v sistemu
COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo notnega gradiva v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Bibliografski opis notnega gradiva po ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
2. Posebnosti bibliografskega opisa notnega gradiva glede na vrsto glasbenega zapisa in obliko glasbenega
dela (zvrstne, oblikovne in vsebinske posebnosti glasbenih del).
3. Vaje iz katalogizacije notnega gradiva.
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2016;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: dr. Alenka Bagarič, mag. Lidija Podlesnik Tomášiková
KOTIZACIJA: 70 EUR
Opravljen tečaj se upošteva pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja kategorije C za vzajemno
katalogizacijo (za pridobitev dovoljenja kategorije C se je treba udeležiti najmanj dveh tečajev za
katalogizacijo neknjižnega gradiva).
na vrh strani

26. Katalogizacija neknjižnega gradiva: notno gradivo – izpopolnjevalni tečaj

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 16. marec 2017 – ODPOVEDANO!
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki že katalogizirajo notno gradivo v sistemu
COBISS.SI in se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije C za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za zahtevnejšo katalogizacijo, jih seznaniti z najpogostejšimi dilemami pri
katalogizaciji notnega gradiva v sistemu COBISS.SI ter jih opozoriti na novosti.
VSEBINA:
1. Katalogizacija zahtevnejših primerov.
2. Novosti na področju katalogizacije notnega gradiva.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2015;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001.
TEČAJ IZVAJA: dr. Alenka Bagarič
KOTIZACIJA: 70 EUR
Primere gradiv, ki bi jih želeli katalogizirati na tečaju, lahko udeleženci prinesejo s seboj, kopije ustreznih
strani gradiv pa naj pošljejo vodji tečaja vsaj en teden pred njegovim začetkom.
na vrh strani

27. Katalogizacija neknjižnega gradiva: glasbeni zvočni posnetki
TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 29. november 2017
ČAS: 9.00 - 16.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali zvočne posnetke v sistemu
COBISS.SI.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo glasbenih zvočnih posnetkov na različnih nosilcih
zvoka v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Nosilci zvočnih posnetkov - definicije in opis.
2. Bibliografski opis zvočnih posnetkov po ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
3. Posebnosti bibliografskega opisa zvočnih posnetkov glede na nosilec zapisa in posneto vsebino.
4. Vaje iz katalogizacije zvočnega gradiva.
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2016;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana,
2001.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: dr. Alenka Bagarič, mag. Lidija Podlesnik Tomášiková
KOTIZACIJA: 70 EUR
Opravljen tečaj se upošteva pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja kategorije C za vzajemno
katalogizacijo (za pridobitev dovoljenja kategorije C se je treba udeležiti najmanj dveh tečajev za
katalogizacijo neknjižnega gradiva).
na vrh strani

28. Katalogizacija neknjižnega gradiva: glasbeni zvočni posnetki – izpopolnjevalni tečaj

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 5. april 2017 ODPOVEDANO!
ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki že katalogizirajo glasbene zvočne posnetke v
sistemu COBISS.SI in se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije C za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za zahtevnejšo katalogizacijo, jih seznaniti z najpogostejšimi dilemami pri
katalogizaciji glasbenih zvočnih posnetkov v sistemu COBISS.SI ter jih opozoriti na novosti.
VSEBINA:
1. Katalogizacija zahtevnejših primerov.
2. Novosti na področju katalogizacije glasbenih zvočnih posnetkov.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
LITERATURA: ISBD: mednarodni standardni bibliografski opis. Združena izdaja. NUK, Ljubljana, 2015;
COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana,
2001.
TEČAJ IZVAJA: dr. Alenka Bagarič
KOTIZACIJA: 70 EUR
na vrh strani

29. Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 22. november 2017
ČAS: 9.00-15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki bodo katalogizirali video gradivo v sistemu
COBISS.SI. Izvedba tečaja bo prilagojena številu udeležencev.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo video gradiva v sistemu COBISS.SI.
VSEBINA:
1. Vrste video gradiva in nekatere tehnične posebnosti.
2. Koristni viri in priročniki pri katalogizaciji video gradiva.
3. ISBD osnovni pregled – območja in viri podatkov.
4. Katalogizacija video gradiva – pregled po območjih oziroma poljih in podpoljih v COMARC/B.
5. Vaje in diskusija.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: Suzana Šulek, Valentina Velkavrh
KOTIZACIJA: 70 EUR
Opravljen tečaj se upošteva pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja kategorije C za vzajemno
katalogizacijo (za pridobitev dovoljenja kategorije C se je treba udeležiti najmanj dveh tečajev za
katalogizacijo neknjižnega gradiva).
na vrh strani

30. Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo - izpopolnjevalni tečaj
TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 6. april 2017 – ODPOVEDANO!

ČAS: 9.00 – 15.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarskim delavcem, ki že katalogizirajo video gradivo v sistemu
COBISS.SI in se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.
POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije C za vzajemno katalogizacijo; dokazilo
o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.
CILJ: Udeležence usposobiti za zahtevnejšo katalogizacijo, jih seznaniti z najpogostejšimi dilemami pri
katalogizaciji video gradiva v sistemu COBISS.SI ter jih opozoriti na novosti.
VSEBINA:
1. Novosti na področju katalogizacije video gradiva.
2. Katalogizacija zahtevnejših primerov.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje
TEČAJ IZVAJATA: Suzana Šulek, Valentina Velkavrh
KOTIZACIJA: 70 EUR
Primere gradiv, ki bi jih želeli katalogizirati na tečaju, lahko udeleženci prinesejo s seboj, kopije ustreznih
strani gradiv (kopije embalaže in besedila na sami videoplošči, posnetke najavnih/odjavnih sekvenc) pa naj
pošljejo vodji tečaja vsaj štirinajst dni pred izvedbo tečaja.
na vrh strani

