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Kratica BA 
Del  programa izposoja gradiva 

 

Ukaz je namenjen vračanju gradiva z zadržkom. Bralec gradivo sicer vrne, 
vendar ga obdržimo v njegovi evidenci gradiva zaradi kontrole in morebitnih 
reklamacij (preverimo, ali je morda poškodovano,ali kaj manjka ipd.). 

Z ukazom BACK lahko vračamo samo tiste izvode gradiva, ki imajo v seznamu 
evidentiranega gradiva člana status C ali S.  

V ukazno vrstico napišemo  

 

Ukaz:  BACK 
 V  E   

 

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše besedilo 
Zadržano IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo in 
jo potrdimo s tipko L. V vrstici sporočil se izpiše sporočilo Gradivo z 
IN=... je že izposojeno pri članu, v ukazni vrstici pa vprašanje 
Želite gradivo vrniti z zadržkom (D/N)?. Trdilni odgovor 
potrdimo s tipko L. Pri izbranem izvodu gradiva se status istočasno iz C ali 
S spremeni v B.  

Pri vračanju serijskih publikacij, ki imajo nevezane ali delno vezane zvezke, 
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je 
lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali območje številk 
skupaj vezanih zvezkov (če so npr. zvezki od 6 do 8 vezani skupaj, jih 
izposodimo in vrnemo kot eno enoto).  

 

Primer: 

Zadržano IN/CN= 299200148,3 

Zadržano IN/CN= 299200146,6-8 

 

Če pri serijski publikaciji, ki ima nevezane ali delno vezane zvezke, vpišemo 
samo inventarno številko, se po potrditvi odpre okno z vsemi enotami letnika, 
ob vsaki pa je naveden še status izposoje. Če je enota izposojena, se izpiše 
predviden datum vrnitve in vpisna številka člana (gl. sliko BACK - 1).  

Posamezne enote izberemo s tipkami za pomik navzdol Õ ali navzgor Ï  in 
jih označimo s tipko za presledek (tipka »). Vse enote, ki jih lahko 
izberemo v oknu, lahko  naenkrat označimo s tipko è,  ali J j.  

 

Ukazna vrstica 
Ukazni tipki 
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BACK - 1: Vračanje serijskih publikacij z zadržkom 

 

Po potrditvi se za vsako označeno enoto izpiše sporočilo Gradivo z 
IN=... je že izposojeno pri članu, v ukazni vrstici pa vprašanje 
Želite gradivo vrniti z zadržkom (D/N)?. Ko trdilni odgovor 
potrdimo s tipko L, se pri izbranem članu enota serijske publikacije 
evidentira kot vrnjena z zadržkom, torej s statusom B (gl. sliko BACK - 2).  
Če označimo več enot, moramo potrditi vrnitev vsake posamezne enote. Če za 
katero izbrano enoto odgovorimo na vprašanje v ukazni vrstici s tipko n, se 
postopek vračanja gradiva z zadržkom prekine.  

Izvodov s statusom B ne moremo evidentirati pri drugih članih, dokler jih 
dokončno ne razdolžimo z ukazom RETURN ali RETURN/CURRENT.  

Sporočilo Zadržano IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko F ali do 
izbire enega od ostalih postopkov.  

Za gradivo, vrnjeno  z zadržkom (izvodi s statusom B), se opomini ne izdelajo.  
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BACK - 2: Gradivo je vrnjeno z zadržkom (status B) 
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