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LOOK 

Kratica LOOK 
Deli programa osnovni nivo, izposoja gradiva, katalog 
 

Ukaz LOOK omogoča vpogled v stanje gradiva. Postopek izvedemo, če želimo 
dobiti informacijo o tem, ali je neko gradivo prosto za izposojo, ali je 
izposojeno, kako dolgo je že izposojeno, kdaj lahko pričakujemo njegovo 
vrnitev, kateri član si je izposodil gradivo in ali si ga je morda kdo tudi 
rezerviral. 

V ukazno vrstico napišemo 

 

Ukaz: LOOK 
 Y D 

 

1. Kadar se nahajamo na osnovnem nivoju ali v okolju izposoje gradiva pri 
izbranem članu, se po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki v ukazni 
vrstici izpiše besedilo Preglej IN/CN=. Vpišemo inventarno številko 
ali številko za izposojo in potrdimo s tipko L.  

 

LOOK - 1: Vpogled v stanje gradiva na osnovnem nivoju 

 

Pri serijskih publikacijah, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske 
publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa 
so vsi zvezki vezani skupaj, vpišemo samo inventarno številko. Pri serijskih 
publikacijah, ki imajo nevezane ali delno vezane zvezke, pa moramo za 

Ukazna vrstica 
Ukazni tipki 
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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 vpišemo samo inventarno številko, se izpišejo 
podatki o vseh enotah letnika (gl. sliko  LOOK -2).  

 

 

LOOK - 2: Vpogled v stanje gradiva v okolju izposoje gradiva 

 

V okolju izposoje gradiva lahko izpišemo podatke o stanju katerega koli 
izvoda gradiva iz lokalne baze podatkov (poznati moramo njegovo 
inventarno številko) in ne le podatkov o izvodih iz seznama gradiva 
izbranega člana.  

2. V okolju kataloga (gl. ukaz CATALOGUE) lahko izpišemo podatke o 
stanju tistih izvodov gradiva, ki smo jih predhodno poiskali. 

 Če preidemo v okolje kataloga z osnovnega nivoja, se takoj po iskanju 
v ukazni vrstici izpiše besedilo Preglej izvod=, za katerim 
vpišemo zaporedno številko izvoda.  

 Če preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, moramo za 
izpis podatkov o določenem izvodu pritisniti tipki Y D. Šele 
takrat se v ukazni vrstici izpiše besedilo Preglej izvod=, za 
katerim vpišemo zaporedno številko izvoda.  
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LOOK - 3: Vpogled v stanje gradiva v okolju kataloga 

 

Po potrditvi s tipko L se na zaslonu odpre okno, v katerem se izpišejo 
osnovni podatki o gradivu in informacija o tem, ali je gradivo izposojeno ali 
prosto za izposojo. Če je izposojeno, se izpišejo tudi nekateri podatki o članu, 
ki si je gradivo izposodil (vpisna številka, priimek in ime ter kategorija), ter 
datum izposoje, datum podaljšanja in datum vrnitve gradiva. Izpišejo se tudi 
morebitne rezervacije (datum rezervacije, vpisna številka ter priimek in ime 
člana).  

Po pritisku na tipko L, K ali F se okno s podatki o izbranem izvodu 
zbriše. 
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