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EDIT TIMEPAR 

Del programa osnovni nivo 

 

S tem ukazom vzdržujemo podatke o časovnih parametrih izposoje: čas 

izposoje in podaljšanja, čas veljavnosti rezervacije izposojenega in prostega 

gradiva, čas čakanja rezerviranega gradiva na člana, tolerančna obdobja za 

opomine in zamudnino. Parametri so vezani na vrsto gradiva.  

 

Ukaz: EDIT TIMEPAR 

 

Po potrditvi ukaza se izpiše tabela. Vrstice predstavljajo vrsto gradiva, stolpci 

pa različne časovne parametre: 

 

 

EDIT TIMEPAR - 1: Vzdrževanje časovnih parametrov 

 

izp.  čas izposoje za izvode, ki nimajo posebne omejitve dostopa v podpolju 

996/997p, 996/997u oz. posebnega statusa v podpolju 996/997q 

 

Opozorilo: 

Začetne nastavitve parametra "Čas izposoje" vnese nacionalni center COBISS 

na osnovi  tabele časovnih parametrov, ki jo je knjižnica definirala v 

dokumentu Zapisnik o izposoji v knjižnici, pogl. 3.3. Na zahtevo knjižnice 

nacionalni center COBISS tudi spremeni vrednost parametra, tako da je 

izposoja onemogočena ("0d" ali "x"). 

Ukazna vrstica  
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pod.  čas podaljšanja izposoje za izvode, ki nimajo posebne omejitve dostopa 

v podpolju 996/997p, 996/997u oz. posebnega statusa v podpolju 

996/997q 

rez.  čas veljavnosti rezervacij; po poteku tega časa bo pri evidentiranem  

izvodu razvidno, da rezervacija ni več aktualna (datum se izpiše 

inverzno), kar pomeni, da jo lahko zbrišemo 

čak.  čas čakanja gradiva na člana, ki je gradivo rezerviral, ali čas čakanja 

gradiva na prevzem; po poteku tega časa bo pri evidentiranem izvodu 

razvidno, da je datum prekoračen (izpiše se inverzno), kar pomeni, da 

ga lahko brišemo 

nar.  čas veljavnosti rezervacije prostega izvoda ali čas čakanja izvoda na 

prevzem; po poteku tega časa rezervacija prostega izvoda preneha biti 

aktualna (datum se izpiše inverzno), kar pomeni, da jo lahko brišemo  

1. op število dni prekoračitve roka vrnitve, potrebnih za izdelavo 1. opomina 

2. op število dni, ki je poteklo od izdelave 1. opomina, potrebnih za izdelavo  

2. opomina 

3. op število dni, ki je poteklo od izdelave 2. opomina, potrebnih za izdelavo  

3. opomina 

4. op število dni, ki je poteklo od izdelave 3. opomina, potrebnih za izdelavo 

4. opomina 

zam.  obdobje, v katerem se zamudnina ne zaračuna, čeprav je gradivo  

vrnjeno z zamudo 

čit.    čas veljavnosti rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici 

Po izvedbi ukaza EDIT TIMEPAR smo na prvem elementu tabele (čas izposoje 

za knjige). Po posameznih elementih tabele se premikamo s tipkami za pomik. 

Vrednost časovnega parametra vnesemo tako, da s tipko ¼  pobrišemo 

staro vrednost ter vpišemo novo. Vrednosti vnašamo v naslednji obliki: 

številka in oznaka d (dnevi) ali m (meseci). 

 

Primeri: 

21d       – 21 dni 

2m    – 2 meseca 

x ali 0d – onemogočeno (izposoja, podaljšanje, rezervacije izposojenega in   

     prostega gradiva) oz. ni tolerančnega obdobja (za opomine in  

     zamudnino). Vrednost "x" ali "0d" lahko na zahtevo knjižnice vpiše  

     samo nacionalni center COBISS. 

 

Če pred številko dodamo znak "*", bodo upoštevani samo delovni dnevi. 

 

Primer: 

*3d  – trije delovni dnevi 
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Opozorilo: 

Če je datum, ki se izračuna na osnovi določenih časovnih parametrov, dela 

prost dan, se programsko določi novi datum na naslednji delovni dan. 

 

Okolje zapustimo s pritiskom na tipki Y I ali tipko F. V ukazni vrstici 

se izpiše vprašanje  Želite spremembo shraniti (D/N)?. Če 

odgovorimo pritrdilno, se bodo vnesene spremembe shranile. 

 

Nasvet: 

Če ima knjižnica drugačne časovne parametre za leposlovje, glasbo ali 

zabavne vsebine, je možno tabelo razširiti. V tem primeru je tabela izpisana na 

več straneh. Pomik na naslednjo stran tabele je možen s tipko za pomik 

navzdol. 

 

Opozorilo: 

Za izvedbo ukaza potrebujemo pooblastilo. 

Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni 

parametri, ki jih nacionalni center COBISS vključi na zahtevo knjižnice. 

 

Opozorilo: 

V COBISS/OPAC se  spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom, 

vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.  
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