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REZERVACIJA KOMPLETA
Rezerviramo lahko komplet gradiva, sestavljen iz enot, ki pripadajo istemu
bibliografskemu zapisu ali več različnim bibliografskim zapisom. Komplet
rezerviramo na enak način kot samostojne enote gradiva domače knjižnice (gl.
pogl. 2.3).
Za rezervacijo kompleta lahko v katalogu izberemo katero koli enoto kompleta.
Ko s klikom na gumb Rezerviraj potrdimo izbor, program preveri, ali je
izbrano gradivo možno rezervirati (gl. pogl. 2.3.4). Če je rezervacija možna in
program ugotovi, da želimo rezervirati komplet, izpiše vprašanje: "Izbrana
enota je del kompleta. Ob njeni rezervaciji boste hkrati rezervirali tudi
preostale enote, ki sestavljajo komplet. Ali želite nadaljevati rezervacijo
kompleta?". Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, program izvede postopek
rezervacije.

13.3.1 Rezervacija prostega kompleta
Ob rezervaciji prostega kompleta se rezervirajo vse enote kompleta, v izbrani
zahtevek za MI pa se shranijo naslednji podatki (navedene so samo posebnosti
v primerjavi z rezervacijo samostojne enote):


med podatke o gradivu se k "Del/številka" prenese vrednost iz podpolja
996d\x ("Številčenje v sig. - ozn. dela (d\x)") vodilne enote kompleta



v atribut "Oznaka enote kompleta" se shrani vrednost iz podpolja
996/997c (v obliki #<inventarna številka vodilne enote
kompleta>#<številka kompleta>#<številka enote iz
kompleta>/<število vseh enot v kompletu>##)



v atribut "Izvod za izposojo" se shrani inventarna številka vodilne
enote kompleta



v atribut "Signatura" se shrani signatura vodilne enote kompleta



v atribut "Številka za rezervacijo" se shrani identifikacijska številka
rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna
enota kompleta>,<inventarna številka vodilne enote kompleta>

Po shranjevanju zahtevka za MI, pri katerem smo rezervirali prosti komplet
gradiva, se v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku
(ta seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim
naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) uvrstijo vse enote
kompleta; da so del kompleta, je razvidno iz podatka v stolpcih "Oznaka
primerka" (izpisana je vrednost iz podpolja 996/997c) in "Oznaka dela/fizične
oblike" (pri vseh enotah je izpisana inventarna številka vodilne enote). Enaki
podatki se izpišejo v seznamu evidentiranega gradiva pri naročniku tudi, ko se
naročniku dodeli komplet gradiva.
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V seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično
izposojo (gl. pogl. 2.3.5) je med podatki o zahtevku za MI, pri katerem smo
rezervirali prosti komplet gradiva, v stolpcu "Inventarna št." izpisana
inventarna številka vodilne enote kompleta, v stolpcu "Oznaka enote
kompleta" pa vrednost iz podpolja 996/997c. Ta dva podatka sta vidna tudi v
seznamu prispelega rezerviranega gradiva domače knjižnice za
medknjižnično izposojo, med podatki o zahtevku za MI, ki mu je bil dodeljen
komplet gradiva (gl. pogl. 2.3.6).
Ker je v primeru rezervacije prostega kompleta z izbranim zahtevkom za MI
povezanih več polj 996/997 iz lokalne baze podatkov o zalogi, lahko pa tudi
več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, se med povezavami pred
imenom obeh povezav (Bibliografski zapis in Polja 996/997) izpiše grafična
oznaka mape ( ), za imenom pa še število povezanih objektov. Prva mapa
vsebuje seznam bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo enote kompleta, druga
mapa pa seznam enot, ki sestavljajo komplet (polja 996/997).

13.3.2 Rezervacija neprostega kompleta
Rezervacija neprostega kompleta je vezana na inventarno številko vodilne
enote kompleta. Ob rezervaciji neprostega kompleta se v izbrani zahtevek za
MI shranijo naslednji podatki (navedene so samo posebnosti v primerjavi z
rezervacijo samostojne enote):


med podatke o gradivu se k "Del/številka" prenese vrednost iz podpolja
996d\x ("Številčenje v sig. – ozn. dela (d\x)") vodilne enote kompleta



v atribut "Številka za rezervacijo" se shrani identifikacijska številka
rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna
enota kompleta>,<inventarna številka vodilne enote kompleta>

Po shranjevanju zahtevka za MI, pri katerem smo rezervirali neprosti komplet
gradiva, se v seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku
(ta seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim
naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) uvrsti en zapis
(rezervira se naslov gradiva (tj. COBIS.SI-ID oz. identifikacijska številka
zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta)); da je gradivo del kompleta, je
razvidno iz podatka v stolpcu "Oznaka dela/fizične oblike" (izpisana je
inventarna številka vodilne enote).
V seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično
izposojo (gl. pogl. 2.3.5) je med podatki o zahtevku za MI, pri katerem smo
rezervirali neprosti komplet gradiva, v stolpcu "COBISS.SI-ID" izpisana
identifikacijska številka zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta. Iz
podatkov ni razvidno, da je rezervirano gradivo del kompleta.
Ker je v primeru rezervacije neprostega kompleta gradiva z izbranim
zahtevkom za MI lahko povezanih več bibliografskih zapisov iz lokalne baze
podatkov, se med povezavami pred imenom povezave (Bibliografski zapis)
izpiše grafična oznaka mape ( ), za imenom pa še število povezanih objektov.
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Mapa vsebuje seznam bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo enote
rezerviranega kompleta.

13.3.3 Dodelitev kompleta za medknjižnično
izposojo
Ob dodelitvi kompleta za medknjižnično izposojo se:
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pri zahtevku za MI, pri katerem je bila evidentirana rezervacija
neprostega kompleta, ustvari povezava z ustreznimi polji 996/997 iz
lokalne baze podatkov o zalogi; ker je v primeru rezervacije kompleta
z izbranim zahtevkom za MI povezanih več polj 996/997 iz lokalne
baze podatkov o zalogi, se med povezavami pred imenom povezave
(Polja 996/997) izpiše grafična oznaka mape ( ), za imenom pa še
število povezanih objektov; mapa vsebuje seznam enot, ki sestavljajo
komplet (polja 996/997)



v seznamu rezerviranega gradiva domače knjižnice za medknjižnično
izposojo med podatki o zahtevku za MI, ki mu je bil dodeljen komplet
gradiva, v stolpcu "Inventarna št." izpiše inventarna številka vodilne
enote kompleta, v stolpcu "Oznaka enote kompleta" pa vrednost iz
podpolja 996/997c



v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku (ta
seznam lahko pogledamo, če v seznamu objektov, ki so povezani z
izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice)
spremenijo podatki o rezerviranem gradivu – v seznam se uvrstijo vse
enote kompleta, njihov status v izposoji je w – čaka na polici
(rezervacija)



na e-naslov za medknjižnično izposojo pošlje obvestilo o prispelem
rezerviranem kompletu gradiva



natisne listek s podatki o rezervaciji kompleta (ob pogoju, da ima
knjižnica med nastavitvami v inicializacijski datoteki vključen
parameter za izpis listka s podatki o rezervaciji in da je komplet
dodeljen za medknjižnično izposojo s postopkom v izposoji)
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