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VPOGLED V STANJE GRADIVA
V oknu Gradivo domače knjižnice lahko za posamezni izvod v seznamu
evidentiranega gradiva dobimo informacijo o tem, kdo si je določeno gradivo
izposodil ali rezerviral. Če za izposojeno gradivo ali rezervirano prosto gradivo
obstaja seznam rezervacij, dobimo tudi informacijo o tem, kdo vse je še
rezerviral gradivo.

Postopek

1. V oknu Gradivo domače knjižnice poiščemo in izberemo izvod.
2. Kliknemo gumb Preglej.
Odpre se okno Vpogled v stanje gradiva, kjer se najprej izpišejo osnovni
podatki o gradivu (naslov, avtor, leto izida in jezik publikacije pri
monografskih publikacijah oziroma naslov, ISSN, jezik publikacije in
založnik pri serijskih publikacijah), nato pa se izpišejo:








inventarna številka
datum evidentiranja izposoje oziroma rezervacije
datum zadnjega podaljšanja roka izposoje
datum poteka roka izposoje oziroma datum poteka veljavnosti
rezervacije
status v izposoji
podatki o članu ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno oziroma
rezervirano (pri članu se izpišejo številka izkaznice, ime in priimek
člana, pri partnerju se izpiše oznaka partnerja)
številka zahtevka za MI (samo, če je gradivo rezervirano za
medknjižnično izposojo ali izposojeno po medknjižnični izposoji)

Če je gradivo rezervirano, se izpiše seznam rezervacij. V tem seznamu se
izpišejo datum rezervacije, podatki o članu ali partnerju, za katerega je
gradivo rezervirano, ter številka zahtevka za MI (pri rezervaciji za
medknjižnično izposojo). V knjižnicah z oddelki se izpiše še, v katerem
oddelku je rezervacija evidentirana.
Možnosti …

Vpogled v stanje gradiva dobimo s klikom na gumb Preglej tudi v oknu
Katalog. Na ta način dobimo informacijo, kdo ima gradivo izposojeno, in
informacijo o morebitnih rezervacijah.
Za določen izvod gradiva lahko preverimo stanje v izposoji tudi tako, da ga
poiščemo v razredu Polje 996/997. Če izvod ni prost, so med povezavami
dostopni podatki o izposoji oz. rezervaciji (mapa Izposojeno/rezervirano),
morebitni seznam rezervacij za to gradivo (mapa Rezervacije), podatki o članu
ali partnerju, ki ima gradivo izposojeno oziroma rezervirano, ter številka
zahtevka za MI (samo, če je gradivo rezervirano za medknjižnično izposojo ali
izposojeno po medknjižnični izposoji).
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