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COBISS3/Zaloga

ODPISI SERIJSKIH PUBLIKACIJ
Nekatere serijske publikacije hranimo krajši čas in izločamo stare številke ob
prejemu nove številke (npr. dnevnike). Letnik serijske publikacije pa izločimo
iz evidence zaloge po določenem času.
Odpis serijske publikacije je možen:
•

za posamezne zvezke, ki jih ne hranimo več in to zabeležimo kot
opombo v podpolju 997m

•

za vse zvezke letnika, ko spremenimo status v polju 997 v odpisano

9.6.1

Odpis zvezkov ob prejemu

Kadar hranimo v knjižnici samo določeno število zvezkov, so odpisane številke
prikazane v opombi v podpolju 997m (npr. 997m<do št. 75 izločeno>76-100#).
Opomba o izločenih številkah se lahko vpisuje tudi programsko v kontroli
dotoka, če si v polju 998 pripravimo podatek o številu zvezkov, ki jih hranimo.
Za programski sprotni odpis zvezkov je treba:
•

v polje 998 vnesti število zvezkov, ki jih na posameznih oddelkih
hranimo (npr. ODD1=5,ODD2=8; gl. tudi pogl. 4.2.1)

•

beležiti prejem v kontroli dotoka

9.6.2

Odpis letnikov serijskih publikacij

Posamezni letnik serijske publikacije lahko po določenem obdobju odpišemo,
tako da v polju 997 spremenimo status v odpisano. Obdobje hranjenja
publikacij se razlikuje od publikacije do publikacije in od knjižnice do
knjižnice.
Za pregled publikacij, ki bi jih lahko odpisali, je v COBISS3 v polju 997 dodan
atribut "Datum odpisa letnika".
Datum odpisa letnika lahko:
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•

vpišemo ročno ob inventarizaciji gradiva ali kasneje

•

določimo programsko v postopku inventarizacije: ko preko števca
določimo inventarno številko, se na osnovi obdobja hranjenja in datuma
inventarizacije programsko določi datum odpisa; v polje 998 moramo
poprej vnesti obdobje hranjenja, tj. število mesecev hranjenja letnika
(gl. pogl. 4.2.1)

9.6-1
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COBISS
Če je v poljih 997 vnesen datum odpisa letnika, lahko po tem podatku
poiščemo polja in vanje vnesemo status odpisano.

Postopek

1. V razredu Polje 996/997 poiščemo in izberemo polja 997.
2. Pri vsakem polju 997 izberemo metodo Objekt / Uredi.
Odpre se urejevalnik Polje 996/997, kjer vnesemo status (gl. pogl. 5.3).

Možnosti ...

9.6-2

Status lahko hkrati spremenimo v več poljih 997 v istem zapisu (gl. pogl. 6.6)
ali pa ga spreminjamo preko inventarne številke (gl. pogl. 6.4).
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