
1 
 

Osnovno iskanje 

Za iskanje virov potrebujemo po različnih navedbah vse več časa. Čas, namenjen iskanju, 

bi lahko bolj koristno uporabili za učenje, branje ... Zato ni nepomembno, kako uspešni 

smo pri iskanju. 

Rezultati iskanja so: 

 veliko število zadetkov, 

 majhno število zadetkov, 

 ni zadetkov. 

Z vidika uporabnika je zanimiv zgolj rezultat iskanja z majhnim številom zadetkov (npr. 

1, 3, 5, 9, 11) oz. rezultat s čim manj neprimernimi (nerelevantnimi) zadetki. V kratkem 

seznamu zadetkov lahko hitro poiščemo zapis za iskano gradivo ali pa ugotovimo, da ga 

v seznamu ni. 

Tehnike iskanja zato naravnamo k majhnemu številu zadetkov. Če je zadetkov iskanja 

veliko, so podatki premalo točni, iskanje zadetka o želenem gradivu pa je lahko 

dolgotrajno. Takšno iskanje je smiselno ponoviti z bolj točnimi podatki, ki zmanjšajo 

število zadetkov. 

Osnovno iskanje je možno po vseh bazah podatkov in je privzeti način iskanja v 

COBISS+.  

Odpiranje iskalnega obrazca 

Z vstopom v aplikacijo COBISS+ se prikaže iskalni obrazec za osnovno iskanje. 
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Če smo v iskalnem obrazcu izbirnega ali ukaznega iskanja, s klikom na povezavo desno 

nad iskalnim obrazcem preklopimo v osnovni obrazec. 

 

Podatki za iskanje 

 

V iskalno polje Iskalni niz vnašamo podatke o gradivu, za katero želimo poiskati zapise 

podatkov v bazi. Gradivo lahko opišemo s številnimi podatki (npr. avtor, naslov gradiva, 

zbirka, založnik, kraj izida, leto izida, cena, vezava). 

Za iskanje uporabljamo le podatke, za katere menimo, da bi lahko bili tudi v zapisu 

podatkov o gradivu v bazi podatkov (npr. avtor, naslov gradiva, založnik).  

V osnovnem iskanju bodo med zadetki iskanja le tisti zapisi v bazi podatkov, ki vsebujejo 

vse podatke v iskalnem polju. 
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Primer osnovnega iskanja: 

Izvedimo iskanje za roman: 

 avtor: Günter Grass 

 naslov: Pločevinasti boben 

Iskanje 

 Iskalni izraz, oblikovan kot nabor podatkov, (npr. grass pločevinasti boben) 

vnesemo v iskalno polje. 

 

 Postavimo omejitev iskanja (knjige). 

 

 Izberemo bazo knjižnic/-e, po kateri naj se izvede iskanje, privzeta vrednost je 

iskanje po vseh bazah knjižnic. 
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 Iskanje aktiviramo z gumbom POIŠČI (tudi s tipko Enter na tipkovnici). 

 

Pod iskalnim obrazcem se prikaže oštevilčen seznam zadetkov osnovnega iskanja, v 

katerem so osnovni podatki o najdenem gradivu. 
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Na levi strani seznama se pojavi fasetni meni, ki omogoča ogled različnih vidikov 

trenutnih rezultatov iskanja.  

Včasih z zadetki iskanja nismo zadovoljni ali pa želimo več podatkov o iskanem gradivu. 

Iskanje lahko ponovimo s spremenjenimi podatki (npr. želimo podatke o vsem gradivu, 

povezanem z romanom Pločevinasti boben). To storimo tako, da v iskalnem obrazcu 

spremenimo podatke za iskanje in ponovimo iskanje. 

 

Osnovni postopek iskanja 

Osnovni postopek iskanja temelji na metodi poizkusov in napak. Osnovni iskalni izraz v 

osnovnem iskanju je lahko beseda, fraza ali njun nabor. Iskanja se lahko lotimo, če 

imamo o iskanem gradivu vsaj en podatek. 

Za iskanje so pomembni tisti podatki, ki (zelo) znižujejo število zadetkov in hkrati 

določajo iskano gradivo (razlikovanje iskanega gradiva od drugega gradiva). 

Poglejmo tudi, ali so v zadetkih podatki, ki določajo iskano gradivo, a jih med našimi 

podatki ni. Uporabimo te podatke. 

Postopek ponavljamo, dokler ne dobimo sprejemljivega seznama zadetkov. 

Izvedba osnovnega postopka iskanja 

Z osnovnim postopkom iskanja poiščimo zapise za roman: 

 avtor: Victor Hugo,  

 naslov: Nesrečniki. 
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1. korak: 

Iskanje začnemo z enim podatkom - priimkom avtorja. 

 V iskalno polje vnesemo podatek: Hugo. 

 V bazi COBISS.SI dobimo 5.792 zadetkov iskanja. 

 

 

2. korak: 

Iskalni podatek dopolnimo z imenom avtorja. 

 V iskalno polje vnesemo podatek: Hugo Victor. 

 V bazi COBISS.SI dobimo 835 zadetkov iskanja. 
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3. korak: 

Iskalni podatek dopolnimo še z naslovom romana. 

 V iskalno polje vnesemo podatek: Hugo Victor Nesrečniki. 

 V bazi COBISS.SI dobimo 10 zadetkov iskanja. 
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V seznamu zadetkov je nekaj netočnih (nerelevantnih) zadetkov. Ker je seznam zadetkov 

kratek (10 zadetkov), lahko v njem hitro poiščemo točne (relevantne, primerne) zapise. 

 

PREVERI SVOJE RAZUMEVANJE: 

 

 V COBISS+ je privzet iskalni obrazec za osnovno iskanje. 

 

a. da  

b. ne  

 

V iskalno okence iskalnega obrazca vnesemo podatke o gradivu, ki ga iščemo. 

 

a. da  

b. ne  

Za iskanje uporabimo le tiste podatke, za katere menimo, da bi lahko bili tudi v zapisu 

podatkov o iskanem gradivu. 

 

a. da  

b. ne  

 

V iskalno okence lahko vnesemo podatke različnih vrst (npr. avtor, naslov dela, založba). 

 

a. da  

b. ne  

 

Ali je izraz zupančič mravljice zvočni posnetek 1999 pravilno oblikovan za iskanje 

zvočnega posnetka Zupančič: Te nore mravljice (1999)? 

 

a. da  



9 
 

b. ne  

 

Po kateri izmed podanih vrst podatkov ni mogoče omejevati osnovnega iskanja? 

 

a. Jezik  

b. Jezik in Leto izida  

c. Vrsta gradiva  

 

Če ne izberemo vrste gradiva, je privzeta omejitev iskanja: 

 

a. knjige  

b. vse vrste gradiva  

Preizkusi osnovno iskanje po korakih za naslednjo knjigo: 

 avtor: Janja Vidmar  

 naslov: Punce za znoret 

Koliko rezultatov se prikaže po opravljenem 3. koraku?____________________ 

 

 


