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COBISS2/Izposoja 

Verzija 4.9, december 2003 
 

Dopolnitve številka 7, december 2003 
 
 
 

Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
iii–vii, xi–xii Kazalo zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
4/1–3 4 Okolje izposoje gradiva nadomestitev strani 4/1–2 

(dopolnilo) 
  
4.1/1–5 4.1 Pregled evidentiranega gradiva pri članu zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
4.3/1–4 4.3 Rezervacije in naročanje gradiva nadomestitev strani 4.3/1–3 

(dopolnilo) 
  
4.4/1–2 4.4 Spreminjanje datuma vrnitve gradiva zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
4.5/1–2 4.5 Vračanje gradiva nadomestitev strani 4.5/1–3 

(dopolnilo) 
  
5/1 5 Okolje kataloga zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
5.3/1 5.3 Izbira gradiva iz kataloga zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
EDIT LIMITS/1–2 EDIT LIMITS zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
EDIT TIMEPAR 
/1–3 

EDIT TIMEPAR zamenjava strani 
(dopolnilo) 

  
ORDERREAD 
/1–4 

ORDERREAD vstavitev novih strani  
(nov ukaz) 

  
PERIOD/1–2 PERIOD zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
READINGROOM 
/1–4 

READINGROOM nadomestitev strani 1–3 
(dopolnilo) 
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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
RETDATE/1–2 RETDATE zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
RETDATE/ALL 
/1–2 

RETDATE/ALL zamenjava strani 
(dopolnilo) 

  
RETURN/1–4 RETURN nadomestitev strani 1–3 

(dopolnilo) 
   
RETURN 
/CURRENT/1–2 

RETURN/CURRENT nadomestitev strani 1 
(dopolnilo) 

   
VISIT/1 VISIT zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
VISIT/INTERNET/1 VISIT/INTERNET zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
Dodatek A/13–18 Dodatek A zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
Dodatek B/3–4 Dodatek B zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
Dodatek C/9–12 Dodatek C zamenjava strani  

(dopolnilo) 
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COBISS2/Izposoja 

Verzija 4.9, december 2003 
 

Opis dopolnitev številka 7, december 2003 
 

 
 Kazalo 

Manjše dopolnitve zaradi uvedbe možnosti rezervacij gradiva za uporabo v čitalnici. 
 
 4 Okolje izposoje gradiva 

Manjše vsebinske dopolnitve pri postopkih ter programskih kontrolah v okolju izposoje 
gradiva. 

  
 4.1 Pregled evidentiranega gradiva pri članu 

Manjše vsebinske dopolnitve pri podatkih o posameznem izvodu gradiva, ki se izpisujejo 
v seznamu gradiva pri izbranem članu. 

 
 4.3 Rezervacije in naročanje gradiva 

V nekaterih knjižnicah je dovoljena izposoja in uporaba gradiva le v čitalnici. Želeno 
gradivo knjižnica na zahtevo uporabnika rezervira za uporabo v čitalnici za določeno 
obdobje, uporabnik pa si ga lahko v čitalnici večkrat izposodi.  
Opisan je postopek rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici ter postopki, ki se lahko na 
osnovi te rezervacije izvajajo (izposoja v čitalnico, rezervacija gradiva za nadaljnjo 
uporabo v čitalnici, vračanje gradiva ali brisanje rezervacij v čitalnico).  
(Gl. str. 4.3 - 3 do 4.3 - 4). 

  
 4.4 Spreminjanje datuma vrnitve gradiva 

Manjše vsebinske dopolnitve pri spreminjanju datuma vrnitve gradiva. 
 

 4.5 Vračanje gradiva 
Manjše vsebinske dopolnitve pri opisih postopkov vračanja gradiva. 

 
 5 Okolje kataloga 
 5.3 Izbira gradiva iz kataloga 

Manjše vsebinske dopolnitve pri opisih postopkov, ki jih lahko izvajamo v okolju 
kataloga v segmentu COBISS2/Izposoja (gl. str. 5 - 1 ter 5.3 - 1). 
 

 EDIT LIMITS 
Dopolnitev opisa ukaza EDIT LIMITS, s katerim lahko za posamezno kategorijo članov 
določimo tudi najvišje možno število izposojenih izvodov gradiva v čitalnico. Ta 
omejitev velja za vse člane določene kategorije, razen za tiste, za katere velja 
individualna omejitev števila izposojenih izvodov v čitalnico. Le-to lahko določimo z 
vpisom števila v polje Maks. št. izpos. v čit., ki ga na zahtevo knjižnice dodamo v vnosne 
maske članov. Ko član doseže maksimalno število izposojenih izvodov gradiva v 
čitalnico, program na to opozori in ne dovoli nadaljnje izposoje v čitalnico. 
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 EDIT TIMEPAR 
Manjše vsebinske dopolnitve zaradi določanja vrednosti časovnih parametrov za 
rezervacijo gradiva za uporabo v čitalnici. 
 

 ORDERREAD 
Novi ukaz ORDERREAD omogoča, da izbranemu članu rezerviramo izvod gradiva za 
uporabo v čitalnici za določeno obdobje. Po vpisu ukaza ORDERREAD se v ukazni 
vrstici izpiše besedilo Rezervacija za čitalnico IN/CN=. Izvod gradiva lahko dodelimo 
članu za uporabo v čitalnici na dva načina: 
- vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo  
- izvod gradiva poiščemo v katalogu in ga nato izberemo iz seznama najdenih 

bibliografskih zapisov 
Izvod gradiva, evidentiran za uporabo v čitalnici, se izpiše na koncu seznama 
evidentiranega gradiva člana in ima status U. Ko pride član v čitalnico, mu izvod 
gradiva, ki si ga je rezerviral za uporabo v čitalnici, izposodimo v čitalnico (ukaz 
READINGROOM). Gradivo dobi status S. Ko član z uporabo gradiva zaključi, ponovno 
evidentiramo rezervacijo izvoda gradiva za uporabo v čitalnici na enega od dveh 
načinov: 
- uporabimo ukaz ORDERREAD ali  
- pri vračilu izposojenega izvoda gradiva odgovorimo trdilno na vprašanje  Naj 

gradivo ostane evidentirano pri članu za uporabo v čitalnici (D/N)?.  
V obeh primerih dobi izvod gradiva status U. 
Ko član gradiva ne potrebuje več, gradivo razdolžimo (ukaz RETURN oz. 
RETURN/CURRENT).  
Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni parametri, ki 
jih knjižnični informacijski servis vključi na zahtevo knjižnice. 

 
 PERIOD 
 RETDATE 
 RETDATE/ALL 

Dopolnitev opisa ukazov, pri uporabi katerih bo program preverjal, ali je izvod gradiva 
že rezerviran. Če je, bo na to opozoril in ponudil možnost, da kljub rezervaciji določimo 
novi datum pričakovane vrnitve izvoda gradiva. Pri ukazu RETDATE/ALL se bo kontrola 
izvajala za vsak izvod gradiva posebej (gl. str. PERIOD - 2, RETDATE  - 2 in 
RETDATE/ALL -1). 
 

 READINGROOM 
Dopolnjen opis ukaza READINGROOM zaradi uvedbe možnosti omejitve števila 
izposojenih izvodov gradiva v čitalnico in možnosti rezervacij izvodov gradiva za 
uporabo v čitalnici (gl. str. READINGROOM - 3 do  READINGROOM - 4). 

 
 RETURN 
 RETURN/CURRENT 

Dopolnjen opis ukazov zaradi uvedbe možnosti tiskanja listka s podatki o prispelem 
rezerviranem gradivu (gl. str. RETURN - 3 in RETURN/CURRENT - 2) ter sprememb 
pri vračanju gradiva, ki je bilo izposojeno v čitalnico (gl. str. RETURN - 4 in 
RETURN/CURRENT - 2). 
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 VISIT 
 VISIT/INTERNET 

Dopolnitev opisa ukazov zaradi preverjanja poteka članstva (gl. str. VISIT - 1 in 
VISIT/INTERNET - 1). 
 

 Dodatek A 
Dopolnitev z opisom postopka rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici (gl. str. A - 14). 
 

 Dodatek B 
Dopolnitev pomena ukaznih tipk zaradi uvedbe novega ukaza ORDERREAD. 
 

 Dodatek C 
Manjše vsebinske dopolnitve zaradi preimenovanja polja Žiro račun v Transakcijski 
račun ter uvedbe novega polja Maks. št. izpos. izv. v čit. 
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