
COBISS COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

© IZUM, december 2015 13.10-1 

 

13.10 DOPOLNITVE V IZPISIH  

Če za naročnika rezerviramo ali mu izposodimo komplet gradiva, se v izpisih 

(to so različna obvestila za naročnika, dobavnica, potrdilo o vračilu gradiva ter 

interni dokumenti, npr. zahtevek za MI, interno naročilo, e-obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu) v bibliografskem delu opisa gradiva vedno 

izpišejo podatki o gradivu, ki mu pripada vodilna enota kompleta, ki jim sledijo 

podatki o vseh enotah kompleta (zamaknjeno). Za vsako enoto kompleta se 

izpišejo številka kompleta, številka enote kompleta, število vseh enot v 

kompletu, signatura in inventarna številka enote kompleta. Izjema sta interno 

naročilo in dobavnica, kjer se namesto signature posamezne enote izpiše 

oznaka dela (element \x iz podpolja 996d).  

Če komplet sestavlja gradivo iz različnih bibliografskih zapisov, se v izpisih 

(izjema je interno naročilo) v bibliografskem delu opisa gradiva vedno izpišejo 

najprej podatki o gradivu, ki mu pripada vodilna enota kompleta, ki jim sledijo 

podatki o vodilni enoti kompleta in preostalih enotah, ki pripadajo temu 

bibliografskemu zapisu. Sledi izpis podatkov o gradivu, ki mu pripadajo 

preostale enote kompleta, ter podatkov o teh enotah. V internem naročilu se v 

bibliografskem delu opisa gradiva vedno izpišejo samo podatki o gradivu, ki 

mu pripada vodilna enota kompleta. 

Dopolnjen je tudi izpis podatkov v seznamu izposojenega gradiva domače 

knjižnice (tj. izpis MI-DG-B01: Izposojeno gradivo – po naročnikih/datumu 

izposoje/roku vračila). Med podatki o izposojenem kompletu se za vsako enoto 

kompleta izpišejo inventarna številka, številka kompleta, številka enote 

kompleta, število vseh enot v kompletu in oznaka dela (element \x iz podpolja 

996d). 

V statistikah skupine B (Medknjižnična izposoja – gradivo iz domače 

knjižnice) in skupine C (Medknjižnična izposoja – vse gradivo) je število 

naročil naročnikov za gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v komplet, 

odvisno od števila enot v kompletu, in ne od dejanskega števila prejetih in 

evidentiranih zahtevkov za MI (če je bil pri zahtevku za MI npr. rezerviran 

komplet s petimi enotami, bo v statistikah med podatki o številu naročil 

(stolpec nar) to prikazano kot pet naročil naročnikov oz. pet zahtevkov za MI; 

izposoja kompleta s petimi enotami bo v statistiki realiziranih naročil 

(dobavljeno gradivo) upoštevana kot izposoja petih enot (in ne ene enote) oz. 

kot realizacija petih naročil itd.). 

 

Opozorilo: 

V statistikah je v primeru rezervacije kompleta gradiva pri zahtevku za MI ta 

zahtevek za MI štet tolikokrat, kolikor je enot v kompletu. Edina izjema je 

statistika MI-STA-C04: Transakcije – po uporabnikih sistema, kjer se podatki 

o posameznih enotah kompleta ne upoštevajo (ker se štejejo transakcije, ki so 

jih opravili uporabniki, je vsak kreiran objekt, npr. zahtevek za MI, naročilo, 

dobavnica itd., štet samo enkrat). 
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Opozorilo: 

Podatki o zahtevkih za MI, ki smo jih združili z zahtevkom za MI, pri katerem je 

rezerviran komplet gradiva, se v statistikah prav tako ne upoštevajo. 
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