
Splošno o izbirnem iskanju 

Izbirno iskanje lahko uporabimo v vseh bazah podatkov v COBISS+. Za odprtje obrazca 
za izbirno iskanje moramo izbrati možnost Izbirno iskanje desno zgoraj nad iskalnim 
obrazcem. 

 

Podatki za iskanje 

Izbirno iskanje omogoča izbiro vrste podatkov za iskanje. Vrsta podatkov bolje določa 
iskalni podatek in s tem omogoča natančnejše iskanje. 

Sistem nam prikaže: 

 avtor, 

 naslov, 

 ključne besede. 

 

Vrsto podatka spremenimo z izbiro v spustnem seznamu. Vrste podatkov v iskalnem 
obrazcu lahko na ta način prilagodimo iskalnim podatkom, s katerimi nameravamo 
iskati. 
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Omejitve 

Obrazec za izbirno iskanje omogoča nastavitev oz. izbiro nekaterih omejitev za iskanje. 
Iskanje gradiva lahko omejimo po: 

 vrsti gradiva 

 

 jeziku 

 

 na vire, ki imajo samo e-dostop. 

 

Primer iskanja 

Uporabimo izbirno iskanje za iskanje knjige: 
avtorica: Sarina Singh, 
leto izida: v obdobju med 2010 in 2013, 
vrsta gradiva: vodič. 

Iskanje 

 Oblikujemo iskalni izraz avtor: singh IN naslov: "india" IN leto izida: 2010:2013. 

 Podatek o naslovu india oblikujemo kot frazo "india", da izločimo druga dela (npr. 

South India & Kerala). 



 Obdržimo privzete omejitve. 

 Iskanje aktiviramo z gumbom POIŠČI   

 

 

Vrste podatkov za iskanje 

Vrste podatkov za iskanje so odvisne od baze podatkov, po kateri iščemo. Za vzajemno 

bazo podatkov COBIB.SI in lokalne baze knjižnic so na voljo naslednje vrste podatkov: 

 Avtor 

 COBISS.SI-ID 

 Država/regija izida 

 ISBN 

 ISSN 

 ISSN pri članku 

 Jezik 

 Jezik izvirnika 

 Ključne besede 

 Koda za literarno vrsto 

 Koda za predvidene uporabnike 

 Koda za vrsto avtorstva 

 Koda za vrsto vsebine 

 Kraj izida 

 Leto izida 



 Naslov 

 Naslov izvirnika 

 Predmetne oznake 

 Prosto oblikovane predmetne oznake 

 Šifra raziskovalca 

 Šifra ustanove/organizacije 

 Številka normativnega zapisa 

 Tipologija dokumentov/del 

 UDK za iskanje 

 Zaključno leto izida 

 Založnik 

 Zbirka 

Vrsto podatkov spremenimo z izbiro v spustnem seznamu. Vrste podatkov v iskalnem 

obrazcu lahko na ta način prilagodimo iskalnim podatkom, s katerimi nameravamo 

iskati. 

 

Primerjanje rezultatov osnovnega in izbirnega iskanja 

Za enako poizvedbo z iskalnimi podatki: Tavčar, Visoška kronika v osnovnem in v 

izbirnem iskanju se lahko rezultati iskanja zelo razlikujejo.  

Z iskanjem v obrazcu za osnovno iskanje dobimo 123 zadetkov. 
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Z vnosom istih podatkov v obrazec za izbirno iskanje kot: Avtor: Tavčar IN 

Naslov: Visoška kronika, dobimo le 56 zadetkov. 

 



Razlika v rezultatih je pogojena z vrstami podatkov. V osnovnem iskanju so vrste 

podatkov privzete in jih ne moremo spremeniti, v izbirnem iskanju pa lahko vrste 

podatkov nastavljamo. 

Primeri 

Primer 1: Avtor 

V bazi podatkov COBIB.SI poiščimo zapise o delih Daniela Golemana. 

Postopek: 

 V iskalno okno z nazivom Avtor vnesemo podatek goleman daniel. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

Opomba: 

Za iskanje lahko uporabimo tudi izraza: "goleman daniel" in daniel goleman*. 

 

Primer 2: Naslov 

Poiščimo zapis o knjigi, avtor: Jean-Noël Kapferer, naslov: Govorice: kako se rodijo? Kako 

krožijo? Kdo jih vrže med ljudi? Jih lahko utišamo?. 

Postopek: 

 V iskalno okno Avtor vnesemo podatek kapferer. 

 V polju za iskalni operator pustimo privzeto vrednost IN. 

 V iskalno okno Naslov vnesemo podatek govorice. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 



Za iskanje lahko uporabimo tudi iskalna izraza: 

Avtor: tomažič IN Naslov: govorice (Tomažič je priimek prevajalke) 

Avtor: kapferer IN Avtor: tomažič. 

 

Primer 3: Ključne besede 

Podatke disleksija, otroci, branje uporabimo kot ključne besede za iskanje virov v 

slovenskem jeziku. 

Postopek: 

 V iskalno okno Ključne besede vnesemo podatek disleksija otroci branje. 

 V polju za omejitev po jeziku izberemo slovenski. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

V iskalni izraz lahko vključimo ime avtorice in iskalni izraz oblikujemo kot: 

Avtor: janežič IN Ključne besede: disleksija otroci branje. 



 

Primer 4: Naslov izvirnika 

Zanima nas, ali je v slovenščino preveden roman, ki ga je napisala Donna Leon z 

naslovom Doctored evidence. 

Postopek: 

 V iskalno okno Avtor vnesemo podatek leon. 

 V polju za iskalni operator pustimo privzeto vrednost IN. 

 Iz spustnega seznama izberemo vrsto podatka Naslov izvirnika. 

 V iskalno okno Naslov izvirnika vnesemo podatek doctored evidence. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

V slovenščini ima ta roman naslov Polepšane sledi. 



 

 

Primer 5: Založnik 

Iščemo zbornik mednarodne konference o uporabi stekla v arhitekturi in gradbeništvu. 

Konferenca je potekala na Delft University of Technology leta 2008. Založnik zbornika 

konference je IOS Press. 

Postopek: 

 Iz spustnega seznama izberemo vrsto podatka Ključne besede. 

 V iskalno okno z nazivom Ključne besede vnesemo podatek glass. 

 V polju za iskalni operator pustimo privzeto vrednost IN. 



 Iz spustnega seznama izberemo vrsto podatka Založnik. 

 V iskalno okno z nazivom Založnik vnesemo podatek ios press. 

 V polju za iskalni operator pustimo privzeto vrednost IN. 

 Iz spustnega seznama izberemo vrsto podatka Leto izida. 

 V iskalno okno Leto izida vnesemo podatek 2008. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

Podatki iz izbranega zapisa: 

Uredniki: Bos, Louter, Veer; 

Naslov: Challenging glass: conference on architectural and structural applications of glass, 

Faculty of Architecture, Delft University of Technology, May 2008. 

 

Primer 6: Zbirka 

Iščemo knjige v zbirki Knjižnica Sinjega galeba. 

Postopek: 

 Iz spustnega seznama izberemo vrsto podatka Zbirka. 

 V iskalno okno Zbirka vnesemo podatek sinji galeb. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

Opomba: 

Založnik je s časom oblikoval različna imena zbirke: Knjižnica Sinjega galeba, Sinji galeb, 



Zbirka e-Knjižnica Sinjega galeba (e-knjige), zato oblikujemo iskalni izraz s krajšanjem, 

da zajamemo vse oblike. Iščemo lahko tudi z oblikama: sinji galeb ali sinjega galeba. 

 

 

 

 

 



Primer 7: Revija (serijska publikacija)  

Zanima nas, ali je publikacija Critical Literacy: Theories and Practices na voljo na 

svetovnem spletu. 

Postopek: 

 V iskalno okno Naslov vnesemo podatek critical literacy. 

 V polju za Omejitev po vrsti gradiva izberemo časopisi, revije ipd.. 

 Kliknemo in prikaže se kljukica v kvadratku pred Le viri z e-dostopom, 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

V seznamu rezultatov se pri zapisu prikaže možnost povezava(e), kjer je v spustnem 

seznamu navedena povezava do elektronske različice publikacije. Publikacija je v 

odprtem dostopu. 

Opomba: 

Namesto oblike fraze "critical literacy" smo uporabili nabor besed critical literacy. V 

našem primeru ne pričakujemo veliko zadetkov, zato je takšna poenostavitev 

sprejemljiva. Prav pa je, da poznamo razliko. 

Iskanje je monoton in utrudljiv postopek, zato pri iskanju velikokrat poenostavljamo. 

Dokler vemo, kaj počnemo, so takšne poenostavitve povsem sprejemljive. 

 

Primer 16: Serijske publikacije 

Poiščimo revije v slovenskem in angleškem jeziku s področja sociologije, ki so v e-

dostopu. 



Postopek: 

 Iz spustnega seznama izberemo vrsto podatka jezik. 

 V iskalno okno Jezik vnesemo podatek slovenski. 

 Iz spustnega seznama ponovno izberemo vrsto podatka jezik. 

 V iskalno okno Jezik vnesemo podatek angleški. 

 V iskalno okno Ključne besede vnesemo podatek sociologija. 

 V polju za Omejitev po vrsti gradiva izberemo časopisi, revije ipd.. 

 Potrdimo omejitev na Le viri z e-dostopom s klikom v polje. 

 Kliknemo gumb POIŠČI. 

 

 

PREVERIMO RAZUMEVANJE: 

Izbirno iskanje je privzet način iskanja v COBISS+. 

a. da 

b. ne 

 

Izbirno iskanje omogoča nastavljanje vrst podatkov za iskanje. 



a. da 

b. ne 

Vrsta podatka podatek bolj določi in omogoča natančnejše iskanje. 

a. da 

b. ne 

 

V iskalnem obrazcu smo v spustnem seznamu ob iskalnem okencu izbrali oznako Zbirka. 

Ta oznaka določa iskalni podatek knjižna zbirka. 

a. da 

b. ne 

 

Ali lahko preuredimo iskalni obrazec tako, da bodo iskalna okenca označena od zgoraj 

navzdol takole: Naslov, Avtor, Založnik? 

a. da 

b. ne 

 

Za vnos iskalnega izraza potrebujemo tri iskalna okenca. Vnos iskalnega izraza moramo 

vedno začeti v prvem iskalnem okencu. 

a. da 

b. ne 

 

Ali lahko imata dve ali več iskalnih okenc enako oznako za vrsto podatka (npr. Avtor)? 

a. da 

b. ne 

 

Izbirno iskanje omogoča omejevanje po jeziku, vrsti gradiva in virih z e-dostopom. 

a. da 

b. ne 

 



 


