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10.4  COR003 - PREGLED PORABE SREDSTEV ZA 
 NABAVO NAROČENIH TUJIH   
 SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

Izpis COR003 vključuje pregled porabe sredstev (v določeni valuti) za nabavo 
naročenih tujih serijskih publikacij za posamezno knjižnico oz. knjižnice, če 
poročamo tudi za druge. Knjižnice so urejene padajoče glede na odstotek 
sredstev v skupnem znesku porabe. 

 

 
Slika 10.4 - 1: Parametri za COR003 

 

Izpis COR003 vsebuje naslednje podatke: 

• zaporedno številko knjižnice, upoštevane v izpisu 
• siglo in ime knjižnice, ki za serijske publikacije prispeva več, kot je 

mejna vrednost, podana s parametrom mejna vrednost (v valuti, 
določeni s parametrom valuta) 

• skupno število naročenih tujih serijskih publikacij, ki jih ima knjižnica 
• vsoto (v valuti, določeni s parametrom valuta) za vse naročene tuje 

serijske publikacije določene knjižnice 
• odstotek, ki ga predstavlja ta vsota glede na vsa porabljena sredstva za 

vse naročene tuje serijske publikacije vseh upoštevanih knjižnic. 
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Pod tem seznamom se izpiše še: 

• skupno število naročenih tujih serijskih publikacij v vseh ostalih 
knjižnicah, za katere poročamo in ki niso presegle vrednosti, podane s 
parametrom mejna vrednost (v valuti, določeni s parametrom 
valuta) 

• vsota sredstev v teh knjižnicah za nabavo naročenih tujih serijskih 
publikacij 

• odstotek, ki ga predstavlja vsota iz prejšnje alineje v vsoti porabljenih 
sredstev za nabavo naročenih tujih serijskih publikacij vseh teh 
knjižnic. 

 

Če se program izvaja v lokalni bazi podatkov in če poročamo še za druge 
knjižnice, se izpišejo podatki za vse te knjižnice. Odstotek se računa glede na 
vsoto porabljenih sredstev za nabavo naročenih tujih serijskih publikacij vseh 
teh knjižnic. 

Če želimo izpis 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). 

 

Opozorilo: 

Če ne poročamo za nobeno knjižnico, se izpišejo samo podatki za našo 
knjižnico in odstotek porabljenih sredstev (vedno 100%!). 

 

Primer izpisa COR003 je podan v nadaljevanju. 
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COBISS  Kooperativni online bibliografski sistem in servisi  COBISS 
 
COBIB.SI Republika Slovenija                                                  17.09.96 
 
COR003 Pregled porabe sredstev za nabavo naročenih tujih ser. publikacij             1 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Sigla/ime knjižnice                                Št. nasl.            DEM          % 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 50003 MF, Centralna medicinska knjižnica, Lj.        1052     729.807,39      11,09 
2. 50002 Centralna tehniška knjižnica, Lj.              1134     715.251,36      10,87 
3. 50108 Institut Jožef Stefan, Lj.                      370     560.842,11       8,52 
4. 50001 Narodna in univerzitetna knjižnica, Lj.        1194     453.750,22       6,89 
5. 50300 Univerzitetna knjižnica Maribor                 858     390.894,35       5,94 
6. 50029 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologij      150     246.470,76       3,58 
8. 50028 Matematična knjižnica FMF OMM in IMFM, Lj.      221     207.970,82       3,16 
9. 50005 EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljublja      221     119.920,94       1,82 
10. 50075 Fakulteta za strojništvo, Lj.                  200     116.146,22       1,76 
11. 50691 BF, Oddelek za agronomijo, Lj.                 194     113.965,02       1,73 
12. 50018 BF, Odd. za biologijo in Inštitut za biolo     132     109.657,27       1,66 
13. 50110 Kemijski inštitut, Lj.                         115     109.352,57       1,66 
14. 50693 BF, Oddelek za zootehniko, Lj.                 187     109.007,34       1,65 
15. 50057 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Lj     157     105.397,45       1,60 
16. 50221 LEK d.d., Razvoj in raziskave, Lj.             126     103.278,06       1,56 
17. 50315 Splošna bolnišnica Maribor                     214      96.497,14       1,46 
18. 50070 Knjižnica FE in FRI, Lj.                       205      95.968,20       1,45 
19. 50311 Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor          217      88.840,39       1,35 
20. 50051 FDV, Osrednja družboslovna knjižnica J. Go     298      84.631,52       1,28 
21. 50207 ISKRA INDOK, Lj.                               231      83.905,08       1,27 
.  .  .  .  .  .  . 
====================================================================================== 
.  .  .  .  .  .  . 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
           Ostale knjižnice                               0            0,00       0,00 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
           SKUPAJ:                                    13491    6.579.521,77     100,00 
 
 
DEM - Izračun je izdelan na podlagi tečajne liste Banke Slovenije 
      na dan 31.05.02 
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