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Seznam novosti v segmentu COBISS2/Izposoja 
 

• Omejitve pri izposoji zadnjega zvezka serijskih publikacij na dom 
 

Knjižnica se lahko odloči, da bo omejila izposojo na dom za: 
− zadnji zvezek serijskih publikacij tekočega letnika  
− zadnji zvezek serijskih publikacij zadnjega letnika, ki ga v knjižnici hranijo 
 

V obeh primerih bo progam pri izposoji na dom (ukaza CIRCULATE in S-TO-C) opozoril, 
da izposoja zadnjega zvezka na dom ni možna. Kljub omejitvi bo  ponudil možnost, da 
zadnji zvezek izposodimo na dom. 
Knjižnični informacijski servis vključi izbrano možnost na osnovi pisne zahteve knjižnice. 
 

• Razdolžitev izgubljenih izvodov gradiva 
 

Dopolnjeni sta programski sporočili pri ukazu LOST.  
Če po določenem času član izgubljenega gradiva ne najde in ne vrne, gradivo dokončno 
razdolžimo tako, da izgubljeni izvod brišemo iz evidence pri članu z ukazom 
RETURN/CURRENT. Ko pritrdilno odgovorimo na vprašanje Želite izgubljeni 
izvod brisati iz evidence (D/N)?, nas program odslej opozori, da moramo 
status tega izvoda spremeniti v oddelku za obdelavo gradiva (izpiše se opozorilo Gradivo 
je treba odpisati v oddelku za obdelavo.). 
  

• Izpis oznake podlokacije, s katere je bilo gradivo preusmerjeno 
 

V primeru preusmeritve gradiva se odslej pri signaturi v oklepajih izpiše oznaka 
podlokacije, s katere je bilo gradivo preusmerjeno: v evidenčnem kartonu člana (ukaz 
MEMBER), v lokalnem katalogu v segmentu COBISS2/Izposoja (ukaza CATALOGUE in 
SIGNATURE) in pri vpogledu v stanje gradiva (ukaza LOOK in LOOK/CURRENT).  

 
• Iskanje članov po priimku in imenu ter nazivu ustanove 

 
Iskanje članov (ukaz SELECT) po priimku in imenu ter nazivu ustanove je dopolnjeno. 
Odslej bo mogoče iskati člane z več priimki in imeni ali več besedami v nazivu ustanove po 
vseh kombinacijah med besedami, ki so vpisane v poljih: Priimek in ime,  
1. družinski član, 2. družinski član, 3. družinski član, 4. 
družinski član, Naziv ustanove, Razširitev imena ustanove, 
Akronim,  Naziv oddelka  in  Naziv.  
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Takšno iskanje velja samo v primeru, ko iščemo člana neposredno po podatkih, vpisanih v 
zgoraj navedena polja: npr. po priimku in imenu – npr. SELECT Marija Horvat Krajnc  
(gl. priročnik COBISS2/Izposoja, ukaz SELECT, str. SELECT - 1). V primeru iskanja z 
iskalnim indeksom NA= (npr. NA=Marija Krajnc Horvat) ali NA= v kombinaciji z drugim 
iskalnim indeksom (npr. CG=006 AND NA=Marija Krajnc Horvat) pa bo program našel 
člana le, če je naziv (ime) člana pri iskalnem indeksu NA= naveden točno tako, kot je vpisan 
v zgoraj omenjena polja. 

 
• Ponovna rezervacija gradiva 

 
Program bo pri rezervaciji gradiva (ukaz RESERVE) preverjal, ali ima član v svoji evidenci 
že evidentirano rezervacijo istega gradiva (z isto COBISS.SI-ID številko) s statusom  
"W" – čaka na polici na člana (rezervacija) ali "O" – naročeno.  
 

• Vračanje serijskih publikacij iz osnovnega nivoja 
 

Pri izposoji (gl. ukaz CIRCULATE) in vračilu serijskih publikacij iz osnovnega nivoja  
(gl. ukaz RETURN) lahko odslej vpišemo tudi inventarno številko in ločilo "," (npr. 
200703426,). Po potrditvi se bo odprlo okno s podatki o vseh zvezkih letnika, kjer lahko 
izberemo zvezek, ki ga želimo izposoditi ali vrniti. 
 

• Vračanje medoddelčno izposojenega gradiva iz potujoče knjižnice v matični oddelek 
 

Ko v matični oddelek vračamo gradivo, ki je bilo medoddelčno izposojeno v oddelek 
potujoče knjižnice, program odslej preverja tudi, ali je izvod v evidenci gradiva na 
bibliobusu (gl. ukaz CHECKIN). Če je, program opozori: <inventarna številka>: 
izvod je označen za izposojo na bibliobusu (CHECKOUT). V tem 
primeru je treba v oddelku potujoče knjižnice z ukazom CHECKOUT brisati ta izvod 
gradiva iz evidence gradiva na bibliobusu. Šele nato lahko evidentiramo vračilo tega gradiva 
v matični oddelek.  
 

• Pošiljanje e-obvestila o prispelem rezerviranem gradivu 
 

Pred pošiljanjem e-obvestila o prispelem rezerviranem gradivu program odslej glede na 
izbrani način obveščanja vpraša: 
 

− Ali želite poslati obvestilo po e-pošti (D/N)?  
− Ali želite poslati SMS-obvestilo (D/N))? 
− Ali želite poslati obvestilo po e-pošti in SMS-obvestilo 

(D/N)? 
 

Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se obvestilo pošlje na način, ponujen v vprašanju. 
Kadar ima knjižnica s posebnim parametrom določeno, da se obvestila pošiljajo brez 
predhodnega potrjevanja, se vprašanje ne pojavi. 
 
Knjižnica lahko ima nastavljen poseben parameter, ki dopušča pošiljanje obvestil o 
prispelem rezerviranem gradivu samo naknadno iz segmenta COBISS2/Izpisi. O prispetju 
rezerviranega gradiva je možno obvestiti člana tudi s SMS-obvestilom, če ima izbrano to 
možnost prejemanja obvestila o prispetju rezerviranega gradiva in če delavec za 
izposojevalnim pultom potrdi pošiljanje tega obvestila. 
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• Ukaz EDIT CODES 
 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT CODES, ki 
omogoča vzdrževanje lokalnih šifrantov, v segmentu COBISS2/Izposoja ni več možna. 
Lokalni šifranti se v tem primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij. 
 

• Ukaz EDIT FORM 
 

Preimenovanje parametra "identif. št. za DDV" v parameter "davčna številka" ter dopolnitev 
opisa tega parametra. 

 
• Ukaz EDIT HEADER 

 
Dodana so navodila za vnos diakritičnih in drugih posebnih znakov. 

 
• Ukaz VISIT/INTERNET 

 
Dopolnjen je opis ukaza z novo kratico VINT in kombinacijo ukaznih tipk V W. 
 

 
 
 
 
 
Pripravila: 
 
Mag. Zdenka Kamenšek, l.r. 
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