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9.5 VEZAVA ZVEZKOV 

Zvezke v enem polju 997, ki predstavljajo običajno letnik, lahko zvežemo v 
eno ali več enot in s tem onemogočimo izposojo posameznih številk. 

Če ugotovimo napako pri vezavi, jo popravimo, tako da najprej vse zvezke 
razvežemo in nato ponovno zvežemo. 

Pri vezavi zvezkov se v polju 997 spremeni indikator vezave, v podpolju 997m 
pa se spremenijo ločila. 

9.5.1 Veži zvezke 

Vse zvezke letnika lahko zvežemo v eno enoto, lahko pa jih vežemo delno. 
Delno vezavo izvajamo postopno z večkratnim klicanjem metode. Vsakokrat se 
zabeleži samo ena enota zvezanih zvezkov. Zvezke povezujemo po vrsti od 
najnižje do najvišje številke. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 
izberemo polje 997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Veži zvezke. 

Odpre se okno Vezava zvezkov s seznamoma "Izbrano" in "Neizbrano". 
Vsi zvezki so v seznamu "Izbrano". 

3. Iz seznama "Izbrano" odstranimo zvezke, ki jih ne želimo vezati v prvi 
vezavi (označimo vsak zvezek in ga z gumbom Odstrani prenesemo v 
seznam "Neizbrano"). 

 

Opozorilo: 

V primeru delne vezave lahko povezujemo zvezke samo po vrsti, od najnižje 
do najvišje številke. 

 

4. Kliknemo gumb V redu. 
 

Spremeni se indikator vezave v polju 997 ter ločila v podpolju 997m. 

Če smo vse zvezke zvezali v eno enoto, dobi indikator vrednost Vezani zvezki, 
pri delni vezavi pa dobi indikator vrednost Vezani in nevezani zvezki. 

Pri delni vezavi se lahko odločimo, da ostanejo preostali zvezki nevezani (v 
podpolje 997m se med njimi vpiše ločilo "+"). 

 

Polje 997 

• Vezani zvezki: če smo vse zvezke vezali v eno enoto 
• Vezani in nevezani zvezki: če nismo vezali vseh zvezkov v eno enoto 

 

Postopek 

Indikator vezave 
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Če zvezke vežemo v več enot, ponovno izberemo metodo Objekt / Veži 
zvezke. 

9.5.2 Razveži zvezke 

Zvezke, ki smo jih že tako ali drugače zvezali, lahko razvežemo in s tem 
omogočimo izposojo posameznih številk. 

 

Indikator vezave ima vrednost Vezani in nevezani zvezki ali Vezani zvezki. 
 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 
izberemo polje 997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Razveži zvezke. 

3. Shranimo podatke. 
 

Indikator vezave dobi vrednost Nevezani zvezki, v podpolju 997m pa se 
spremenijo ločila. 

 

Polje 997 

• Nevezani zvezki 
 

Če smo zvezke razvezali zaradi napačne vezave, jih zdaj lahko ponovno 
zvežemo z metodo Objekt / Veži zvezke. 

Pogoj 

Postopek 

Kako naprej ... 

Indikator vezave 
 

Kako naprej ... 
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