COBISS/Izpisi

Koordinacija nabave

10.2 COR001 - PREGLED NAROČENIH TUJIH
SERIJSKIH PUBLIKACIJ (USTANOVE)
Izpis COR001 vključuje seznam naročenih tujih serijskih publikacij v
posamezni knjižnici oziroma knjižnicah, če poročamo tudi za druge. Seznam je
za posamezno knjižnico urejen tako, da sigli in imenu knjižnice sledi po
abecedi naslovov urejen seznam v tej knjižnici naročenih tujih serijskih
publikacij.

Slika 10.2 - 1: Parametri za COR001
Izpis COR001 vsebuje naslednje podatke:
•
•
•

sigla in ime knjižnice
ISSN ali identifikacijska številka posamezne serijske publikacije
naslov.

Z določitvijo parametra format izpisa (1/2/3/4) vključimo v izpis
še naslednje podatke:
•
•
•
•
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faktor vpliva
način nabave
dobavitelj
cena
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•
•

UDK
letnice s podatki o popolnosti.

Če se program izvaja v lokalni bazi podatkov in če poročamo tudi za druge
knjižnice, se pri posameznem naslovu serijske publikacije izpiše še seznam
tistih knjižnic, za katere poročamo in ki imajo naročeno isto serijsko
publikacijo. Knjižnice so v seznamu urejene glede na parameter
razvrščanje (A/S).
Če želimo izpis podatkov omejiti samo na določene knjižnice, v parameter
sigle za izpis vnesemo sigle teh knjižnic ali pa s parametrom pogoj
FIND določimo omejitev (npr. b=50001).
Če ne poročamo še za druge knjižnice, se izpis izdela samo za našo knjižnico
(brez seznama knjižnic, ki imajo naročeno isto serijsko publikacijo!).
Na koncu seznama se za posamezno knjižnico izpiše skupno število naslovov
in vsota cen (v valuti, določeni s parametrom valuta). Če poročamo še za
druge knjižnice, se na koncu izpisa izpiše še skupno število naslovov in
seštevek vseh vsot za vse upoštevane knjižnice skupaj.
Primer izpisa COR001 je podan v nadaljevanju.
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69
----------------------------------------------------------------------------Sigla ISSN/ID
Naslov
(AM:način nabave/SR:dobavitelj/PR:cena DEM/SI:Sigle)
----------------------------------------------------------------------------50002 Centralna tehniška knjižnica, Lj.
0340-3386 3 R. Rohre, Rohrleitungsbau, Rohrleitungstranspo IF: AM:a SR:swets
PR:
409,00
0149-1210 33 metal producing
IF: AM:a SR:dn
PR:
145,12
0400-0315 ABC tehnike
IF: AM:a SR:dn
PR:
34,07
SI:50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj.
50300 Univerzitetna knjižnica Maribor
0001-3218 Abitare
IF: AM:a SR:ebsco
PR:
209,00
SI:50056 Fakulteta za arhitekturo, Lj.
50241 Knjižnica Bežigrad, Lj.
0353-4707 Acta graphica : revija za grafičku tehnologiju, IF: AM:a SR:dn
PR:
46,00
SI:50115 Inštitut za celulozo in papir, Lj.
50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj.
50300 Univerzitetna knjižnica Maribor
1330-0075 Acta pharmaceutica : a quarterly journal of Croa IF: AM:a SR:dn
PR:
68,12
SI:50072 Fakulteta za farmacijo, Lj.
50003 MF, Centralna medicinska knjižnica, Lj.
50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj.
50315 Splošna bolnišnica Maribor
50300 Univerzitetna knjižnica Maribor
. . . . . . .
=============================================================================
. . . . . . .
0932-0482 ZWF CIM
IF: AM:a SR:alt
PR:
380,37
SI:50075 Fakulteta za strojništvo, Lj.
50458 Revoz Novo mesto
Skupaj naslovov:
1.134
715.251,36
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----------------------------------------------------------------------------Sigla ISSN/ID
Naslov
(AM:način nabave/SR:dobavitelj/PR:cena DEM/SI:Sigle)
----------------------------------------------------------------------------Legenda:
Način nabave (AM)
a
b
c
d
e
f
g

-

nakup
zamena
dar
obvezni izvod
stari fond
lastna izdaja
kotizacija

Dobavitelj (SR)
adit
alt
cz
czmb
czant
dn
dzs
jkbg
mk
.
.
.

-

Adit
Markom, Ljubljana (prej: Altech)
Cankarjeva založba, Ljubljana
Cankarjeva založba, Maribor
Cankarjeva založba, Antikvariat, Ljubljana
Neposredno naročilo iz tujine
Državna založba Slovenije
Jugoslovanska knjiga, Beograd
Mladinska knjiga

DEM - Izračun je izdelan na podlagi tečajne liste Banke Slovenije
na dan 02.09.96
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