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Del programa

Pri iskanju gradiva v katalogu lahko določimo kriterije izbora polj 996/997 v
najdenih zapisih in na ta način omejimo izpis podatkov o stanju zaloge.
YC
B
FIND <ime podpolja>=<iskalni pojem> (&<ime podpolja>=
<iskalni pojem>&...)

Ukazni tipki
ali tipka

Ko se kazalec nahaja v oknu za iskanje, pritisnemo tipki Y C ali tipko
B. V ukazni vrstici se izpiše beseda FIND, za katero vpišemo oznako
podpolja podatkov o stanju zaloge (polja 996/997), znak = in vsebino podpolja.
Če iščemo po elementih, moramo navesti oznako elementa in njegovo vsebino.
Vsebino lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu, in sicer z znakoma
"*" ali "%". Znak "*" nadomesti poljuben niz znakov, znak "%" pa en znak
(znakov "%" v nizu je lahko tudi več).
Primer:
FIND: k=1994
(kot kriterij izbora določimo letnico izida (1994)
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Kot kriterij lahko za besedo FIND navedemo več podpolj, vendar jih moramo
povezati z operatorjem "&" (in).
Ko smo določili kriterije izbora in jih potrdili s tipko L, se vrnemo v
zgornji del zaslona, v okno za iskanje, kjer so izpisane tri iskalne predpone. Za
iskalnimi predponami, ki jih lahko tudi zbrišemo in vpišemo druge, vpišemo
iskalne pojme. Po potrditvi iskanja se v vrstici sporočil izpiše število
bibliografskih zapisov, ki ustrezajo iskalnim zahtevam, in kriterij izbora, ki
smo ga navedli za besedo FIND (npr. 4 zadetki (FIND k=1994)).V
osrednjem delu zaslona se izpišejo bibliografski podatki za zapise (naslove), ki
so rezultat iskanja po iskalnih predponah. Pri zapisih, ki izpolnjujejo kriterije
izbora s postopkom FIND, pa se za posamezne izvode gradiva izpišejo za
zaporedno številko še nekateri podatki o stanju zaloge: inventarna številka in
signatura, pri serijskih publikacijah pa še podatki o številčenju (podpolja 997
≠c, ≠j, ≠k, ≠l), podatki o dostopnosti oz. statusu (podpolji 997≠p, ≠q) in oznake
enot (podpolje 997≠m).
Če nobeden od izbranih zapisov ne izpolnjuje kriterijev izbora s pomočjo
postopka FIND, se izpišejo samo bibliografski podatki.

FIND - 2: Izpis zapisov po izboru s pomočjo postopka FIND

FIND - 2

© IZUM, november 1995

