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996/997 u

996/997 u – OMEJITEV DOSTOPNOSTI
Podpolje 996/997u je bilo sprva predvideno za vnos retrospektive urednikov.
Retrospektivni podatki za serijske publikacije, ki se nanašajo na nekatere tipe sekundarnega avtorstva
(npr. uredništvo serijske publikacije), so sedaj v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij
CORES (priročnik COMARC/B, dodatek F.3).
Podatek vnašamo, kadar želimo za določene fizične enote omejiti dostopnost za izposojo, pa tega ne
moremo storiti z vnosom stopnje dostopnosti v podpolje 996/997p oz. s časovnimi parametri izposoje
(npr. za učbenike, gradivo za domače branje ipd.).
Podatek o omejitvi dostopnosti je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na
vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS/OPAC-u.
Z vnosom podatkov v podpolje 996/997u lahko torej določimo rok izposoje in/ali rok podaljšanja za
posamezno enoto pri monografskih publikacijah oz. za posamezni letnik pri serijskih publikacijah.
Struktura podpolja je naslednja: rok_izposoje,rok_podaljšanja
Struktura posameznega podatka je: [*]nnz

•

vnos "*" na začetku podatka pomeni, da se štejejo le delovni dnevi; če "*" ne vnesemo, program
upošteva tudi dela proste dneve

•

eno ali dvomestna številka

•

z vnosom "d" ali "m" povemo, ali število pred to oznako pomeni število dni ali število mesecev.

Pred začetkom dela v pravem okolju COBISS/Izposoja vpišemo v tabelo časovnih parametrov običajne
roke izposoje, podaljšanja ipd., ki veljajo za posamezno vrsto gradiva. Podatka o roku izposoje in o roku
podaljšanja bomo v podpolje 996/997u vpisali samo pri tistih izvodih gradiva, ki jih smemo izposoditi oz.
zanje podaljšati rok izposoje za čas, ki je drugačen od običajnega. Če npr. pri monografskih publikacijah
velja za izposojo gradiva za domače branje drugačen rok kot za izposojo preostalih monografskih
publikacij, podaljšanje roka izposoje za to gradivo pa sploh ni mogoče, bomo podpolje 996u izpolnili
samo za monografske publikacije za domače branje.
Če želimo za neki izvod onemogočiti izposojo oz. podaljšanje roka izposoje, vpišemo pred oznako
obdobja število 0 (nič).
Ob izposoji oz. podaljšanju roka izposoje za izvode, ki imajo omejitev določeno na ta način, se v okolju
izposoje upoštevajo ti časovni roki, v vrstici sporočil pa se izpiše opozorilo. V okolju kataloga se izpiše,
kakšna je dostopnost izvoda.

Elementi & dolžina
Podpolje nima elementov.

PRIMERI
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Rok izposoje za fizično enoto je 5 delovnih dni, rok podaljšanja pa 13 dni (veljajo
tudi dela prosti dnevi).
2.
u1m,0d
Rok izposoje za fizično enoto je 1 mesec, podaljšanje ni mogoče.
3.
u,*10d
Fizična enota ima privzet rok izposoje, rok podaljšanja pa je 10 delovnih dni.
4.
u20d
Rok izposoje za fizično enoto je 20 dni (veljajo tudi dela prosti dnevi), rok
podaljšanja pa je enak privzeti vrednosti.
5.
996

⊔1
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(Izvod je možno izposoditi za 21 dni, roka izposoje pa ni možno podaljšati.)
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