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Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 

 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednji 

dopolnitvi: 

 

 

1. Določitev oddelka, katerega podatki se upoštevajo v naslovu pošiljatelja v dokumentih 

v medknjižnični izposoji 

  

V inicializacijsko datoteko knjižnice je odslej možno vključiti parameter, ki omogoča izbiro 

oddelka v zahtevku za MI, katerega podatki se (namesto podatkov o kontaktu za 

medknjižnično izposojo) upoštevajo v naslovu pošiljatelja v dokumentih, nastalih v procesu 

obdelave tega zahtevka za MI. Za to možnost se knjižnica odloči, če je njen oddelek hkrati 

tudi del neke organizacije in če želi, da se v izdanih dokumentih v medknjižnični izposoji 

izpiše naslov oddelka v naslovu prejemnika gradiva, naslov organizacije, ki je oddelku 

nadrejena, pa v naslovu prejemnika računa. Z upoštevanjem podatkov o oddelku v naslovu 

pošiljatelja bo prejemnik dokumenta za medknjižnično izposojo vedel, kateri kontaktni 

naslov mora upoštevati pri postopkih v medknjižnični izposoji (npr. na kateri naslov naj 

pošlje naročeno gradivo, na kateri naslov naj vrne izposojeno gradivo, na kateri naslov naj 

pošlje račun ipd.). 

Ta možnost se knjižnici z oddelki omogoči na njeno zahtevo, pogoj pa je, da knjižnica 

uporablja segment COBISS3/Izposoja.  

Opozorilo: Če se knjižnica odloči za vključitev omenjenega parametra, je obdelava 

zahtevkov za MI stvar interne organizacije dela. 

 

2. Nastavitev privzetih vrednosti ob vnosu podatkov o gradivu v zahtevek za MI 

  

V inicializacijsko datoteko knjižnice je odslej možno vključiti parameter, ki določa, da se ob 

vnosu podatkov o gradivu v zahtevek za MI pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij 

gradiva" namesto vrednosti za izposojo monografske publikacije (izposoja, mon. publ. in 

knjiga) izpišejo vrednosti za nakup člankov (nakup, članek in kopija ali vrednost, ki je v 

inicializacijski datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov). 

Če se knjižnica odloči za vključitev omenjenega parametra, moramo biti ob vnosu podatkov 

o gradivu v zahtevek za MI posebej pozorni na izpisane vrednosti pri "Vrsta storitve", 

"Vrsta gradiva" in "Medij gradiva", zlasti takrat, kadar želimo iz lokalne ali vzajemne baze 

podatkov prenesti podatke o monografski ali serijski publikaciji, ki jo nameravamo 

izposoditi. Po prenosu podatkov se namreč privzete vrednosti pri "Vrsta storitve", "Vrsta 

gradiva" in "Medij gradiva" (nakup, članek in kopija oz. vrednost, ki je v inicializacijski 

datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov) ne bodo spremenile, in temu ustrezno se 

bodo iz izbrane baze podatkov prenesli tudi nekateri bibliografski podatki (naslov izbrane 
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publikacije se bo prenesel k "Vir – naslov" (ne k "Naslov"), avtor ali urednik izbrane 

publikacije pa k "Vir – urednik" (ne  k "Avtor")). Po prenosu bibliografskih podatkov o 

gradivu iz vzajemne baze podatkov bomo vrednosti pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in 

"Medij gradiva" še lahko spremenili (s klikom na gumb Spremeni privz. vredn.), vendar 

bomo morali po vsaki spremembi ponovno izvesti prenos bibliografskih podatkov, po 

prenosu bibliografskih podatkov o gradivu iz lokalne baze podatkov pa jih bomo lahko 

spremenili le, če bomo najprej zbrisali rezervacijo gradiva. 
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