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PREVERJANJE IN IZBOR IZLOČENEGA
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Preden knjižnice izločijo gradivo iz knjižnične zaloge, ga morajo ponuditi
Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK). Če NUK ne sprejme ponujenega
gradiva, morajo knjižnice to gradivo ponuditi drugim knjižnicam.
Knjižnice pošljejo seznam ponujenega gradiva v izpisu Z-SEZ-12 (gl. pogl.
B.3.12) ali Z-PL-B09 (gl. pogl. D.3.8).
Preverjanje podatkov o gradivu je možno samo ob posebni nastavitvi v
inicializacijski datoteki.

Pogoj

Datoteki, ki vsebujeta seznam ponujenega odpisanega gradiva, morata biti
navadni besedilni datoteki, shranjeni na vašem računalniku.

Postopek

1. Pri razredu COBIB.SI izberemo metodo Razred / Preveri podatke o
gradivu.
Odpre se okno Dodajanje priloge, ki omogoča dostop do vseh map na
našem računalniku. Pri "Izberi mapo" se izpiše ime izhodiščne mape,
izberemo še datoteko ter kliknemo gumb V redu.
Novo mapo lahko izberemo, če iz spustnega seznama izberemo ustrezni
diskovni pogon, v seznamu, ki se izpiše pod izbranim diskovnim pogonom,
pa poiščemo ustrezno mapo in datoteko.
2. Bibliografske podatke o gradivu iz seznama lahko primerjamo z
bibliografskimi podatki v zapisih v lokalni in vzajemni bazi. Če se
bibliografski podatki iz zapisa v lokalni bazi ne ujemajo z bibliografskimi
podatki iz zapisa v vzajemni bazi, se odpre okno Primerjava zapisov, kjer
so označene razlike.
Če želimo zapise v oknu natisniti, kliknemo gumb Natisni, če pa želimo
okno zapreti, kliknemo gumb Izhod.
Odpre se okno Prenos podatkov o gradivu z vprašanjem, ali želimo
podatke o gradivu shraniti v datoteko z izbranim gradivom in programsko
vpisanimi komentarji.
Če kliknemo gumb Da, se podatki o gradivu shranijo, če pa kliknemo gumb
Ne, nadaljujemo preverjanje podatkov o gradivu glede na druge pogoje.
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COBISS3/Zaloga

COBISS
S klikom na gumb Prekliči lahko prekinemo preverjanje podatkov o
gradivu in ob ponovni izvedbi metode Razred / Preveri podatke o
gradivu nadaljujemo postopek preverjanja pri tem zapisu.
3. Potem ko je primerjava bibliografskih podatkov o gradivu zaključena in
podatki shranjeni, ali če primerjave podatkov sploh nismo izvajali, se odpre
okno, kjer lahko vpišemo komentar, ki se bo izpisal v naslovu izpisa Z-PLB13 (gl. pogl. D.3.9). Pripravi se še izpis Z-PL-B14, za katerega lahko prav
tako vpišemo novi komentar (gl. pogl. D.3.10).
4. Besedilni datoteki s seznamom izbranega gradiva se programsko shranita
na isto mesto v računalniku, kjer je shranjen tudi seznam, ki smo ga prejeli
iz knjižnice. Osnovno ime datotek je enako imenu prejetega seznama.
V datoteki s končnico *_reas.txt je za vsakim COBISS.SI-ID opisan razlog
izbora posameznega gradiva.
V datoteki s končnico *_out.txt so za vsakim COBISS.SI-ID podatki o
zalogi izbranega gradiva v knjižnici, ki nam je poslala seznam. Datoteko
uredimo in vrnemo knjižnici, da nam pošlje izbrano gradivo.
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