COBISS/Izpisi

Koordinacija nabave

10.3 COR002 - PREGLED NAROČENIH TUJIH
SERIJSKIH PUBLIKACIJ (NASLOVI)
Izpis COR002 vključuje seznam naročenih tujih serijskih publikacij v
posamezni knjižnici oz. knjižnicah, če poročamo tudi za druge. V izpisu so
navedene naročene tuje serijske publikacije, urejene po abecedi naslovov.
Vsakemu naslovu sledijo sigle in imena knjižnic, ki imajo naročeno isto
serijsko publikacijo.

Slika 10.3 - 1: Parametri za COR002
Izpis COR002 vsebuje naslednje podatke:
•
•
•

ISSN ali identifikacijska številka serijske publikacije
naslov
sigle in imena knjižnic, ki imajo naročeno isto serijsko publikacijo.

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

10.3 - 1

Koordinacija nabave

COBISS/Izpisi
•
•

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 izpišejo še podatki
tistih knjižnic, za katere poročamo in ki imajo naročeno isto serijsko
publikacijo.
Če želimo izpis podatkov pri posameznih naslovih 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.
Na koncu seznama se izpiše skupno število naslovov in vsota cen (v valuti,
določeni s parametrom valuta) za vse knjižnice skupaj.
Primer izpisa COR002 je podan v nadaljevanju.
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COR002 Pregled naročenih tujih serijskih publikacij
2
----------------------------------------------------------------------------ISSN/ID
Sigla/ime
knjižnice (AM:način nabave/SR:dobavitelj/PR:cena(DEM))
----------------------------------------------------------------------------1013-3119 ABB review
IF: 50207 ISKRA INDOK, Lj.
AM:a SR:dn
PR:
135,68
50380 IMPOL, Slovenska Bistrica
AM:a SR:dn
PR:
0,00
0276-8291 The Abbey newsletter : bookbinding and conservation
50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj.
AM:a SR:val

IF: -

0400-0315 ABC tehnike
50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj.
AM:a SR:dn
50002 Centralna tehniška knjižnica, Lj.
AM:a SR:dn
50300 Univerzitetna knjižnica Maribor
AM:a SR:dn

IF: -

PR:

176,37

PR:

42,00

PR:

34,07

PR:

30,16

0942-8925 Abdominal Imaging
IF: 0.516
50356 ROGAŠKA-ZHT,d.d. Center za razv.in znan.razisk.miner.vod.Rog.
AM:a SR:mk
PR:
0,00
1051-5526 Aberdeen's concrete construction
IF: 50214 Zavod za gradbeništvo - ZRMK, Lj.
AM:a SR:dzs
PR:
165,86
. . . . . . .
=============================================================================
. . . . . . .
0044-4669 Žurnal vyčislitel'noj matematiki i matematičeskoj fizi IF:
50028 Matematična knjižnica FMF OMM in IMFM, Lj.
AM:a SR:dzs
PR:
469,14
Skupaj naslovov:
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6.579.521,77
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COR002 Pregled naročenih tujih serijskih publikacij
903
----------------------------------------------------------------------------ISSN/ID
Sigla/ime
knjižnice (AM:način nabave/SR:dobavitelj/PR:cena(DEM))
----------------------------------------------------------------------------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
mzg
.
.
.

-

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
Mladost, Zagreb

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

COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

Slika 10.3 - 3: Izpis COR002 (zadnja stran)

10.3 - 4

© IZUM, junij 2002

