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D.4 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

D.4.1 MI-DG-A01: Izposojeno gradivo – po 
naročnikih/datumu izposoje/roku vračila 

Izpis MI-DG-A01 vključuje podatke o gradivu iz drugih knjižnic, ki je 
izposojeno pri naročnikih. Podatki so razvrščeni v dve tabeli. V prvi tabeli se 
izpišejo podatki o gradivu, ki je izposojeno pri članih, v drugi tabeli pa podatki 
o gradivu, ki je izposojeno pri partnerjih.  

Podatki so v obeh tabelah razvrščeni po abecedi naročnikov, tj. po abecedi 
imen članov ali oznak partnerjev (stolpec naročnik). Razen podatkov o 
naročniku se v obeh tabelah izpišejo tudi bibliografski podatki o gradivu 
(stolpec izposojeno gradivo) in o partnerju, ki nam je dobavil gradivo za 
naročnika (stolpec dobavitelj). Izpišeta se tudi datum izposoje gradiva 
naročniku (stolpec datum izp.) in datum, do katerega mora naročnik vrniti 
gradivo (stolpec rok vračila). Za vsakega naročnika so podatki razvrščeni 
naraščajoče po datumu izposoje gradiva in po datumu, do katerega mora 
naročnik vrniti gradivo.  

D.4.2 MI-DG-B01: Izposojeno gradivo – po 
naročnikih/datumu izposoje/roku vračila  

Izpis MI-DG-B01 vključuje podatke o gradivu iz domače knjižnice, ki je 
izposojeno pri naročnikih. Podatki so razvrščeni v dve tabeli. V prvi tabeli se 
izpišejo podatki o gradivu, ki je izposojeno pri partnerjih, v drugi tabeli pa 
podatki o gradivu, ki je izposojeno pri članih.  

Podatki so v obeh tabelah razvrščeni po abecedi naročnikov, tj. po abecedi 
oznak partnerjev ali imen članov (stolpec naročnik). Razen podatkov o 
naročniku se v obeh tabelah izpišejo tudi podatki o identifikacijski številki 
izvoda (inventarni številki ali številki za izposojo) in signaturi (stolpec inv. 
št./signatura) ter bibliografski podatki o gradivu (stolpec izposojeno gradivo). 
Izpišeta se tudi datum izposoje gradiva naročniku (stolpec datum izp.) in 
datum, do katerega mora naročnik vrniti gradivo (stolpec rok vračila). Za 
vsakega naročnika so podatki razvrščeni naraščajoče po datumu izposoje 
gradiva in po datumu, do katerega mora naročnik vrniti gradivo. 

 


