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Programska oprema COBISS3 

Verzija V6.4-00, december 2015 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 

 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 6.4-00 vključili naslednje 

dopolnitve (veljajo samo, če knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja): 

 

 

1. Obravnava prejetih zahtevkov za MI za gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v 

komplet  

 

Po medknjižnični izposoji lahko odslej izposojamo tudi takšne enote gradiva domače 

knjižnice, ki jih knjižnica poveže v komplet, ker jih želi izposojati hkrati in pod enakimi 

pogoji. Velja pravilo, da kadar naročnik naroči gradivo, ki je v naši knjižnici povezano v 

komplet, v razredu Zahtevek za MI vedno kreiramo samo en objekt (in ne toliko objektov, 

kot je enot v kompletu ali kot je število zahtevkov za MI, ki smo jih prejeli od naročnika). 

Če od naročnika prejmemo več COBISS3/MI-naročil za gradivo, ki je v naši knjižnici 

povezano v komplet, pri enem od teh prejetih COBISS3/MI-naročil, s katerim naročnik 

naroča eno od enot iz kompleta, rezerviramo komplet, preostala prejeta COBISS3/MI-

naročila, s katerimi naročnik naroča druge enote iz kompleta, pa združimo z njim (z metodo 

Zahtevek za MI / Združi). 

Sicer pa je obravnava vsakega prejetega naročnikovega zahtevka za MI odvisna od: 

 podatkov o gradivu, ki so navedeni v njem (število naročenih enot),  

 načina izposoje naročenega gradiva v naši knjižnici (ali naročene enote gradiva 

izposojamo samostojno ali v kompletu) in  

 načina njegovega shranjevanja v bazo podatkov (ali smo podatke o prejetem zahtevku 

za MI evidentirali sami ali pa se je programsko shranil v bazo podatkov (prejeto 

COBISS3/MI-naročilo)).  

 

2. Kompleti v katalogu 

 

V katalogu se enote, ki sestavljajo komplet in so iz istega bibliografskega zapisa, izpisujejo 

skupaj za vsak komplet posebej. Pri vsakem kompletu se po izvršenem iskanju med podatki 

o zalogi v prvi vrstici izpiše za inventarno številko še številka kompleta, za njo pa še 

številka enote iz kompleta in število vseh enot v kompletu. Če so enote kompleta iz 

različnih bibliografskih zapisov, se v katalogu ne izpisujejo skupaj, temveč se izpiše le tista 

enota kompleta, ki smo jo v katalogu poiskali. 

Komplet lahko rezerviramo na osnovi izbora katere koli enote. 
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3. 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 (v katalogu izberemo katero koli enoto 

kompleta in kliknemo gumb Rezerviraj).  

 

Rezervacija prostega kompleta 

V izbrani zahtevek za MI, pri katerem smo rezervirali prosti komplet gradiva, se shranijo 

naslednji podatki: pri "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>##), pri "Izvod za izposojo" se shrani 

inventarna številka vodilne enote kompleta, pri "Signatura" se shrani signatura vodilne enote 

kompleta, pri "Številka za rezervacijo" pa se shrani identifikacijska številka rezervacije v 

obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta>,<inventarna številka 

vodilne enote kompleta>. 

V seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku (pogledamo ga lahko, če 

v seznamu objektov, ki so povezani z izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo 

domače knjižnice) se 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).  

V seznamu rezerviranega gradiva in v seznamu prispelega rezerviranega gradiva domače 

knjižnice za medknjižnično izposojo sta med podatki o zahtevku za MI, pri katerem smo 

rezervirali prosti komplet gradiva ali ki mu je bil dodeljen komplet gradiva, izpisani 

inventarna številka vodilne enote kompleta (v stolpcu "Inventarna št.") in vrednost iz 

podpolja 996/997c (v stolpcu "Oznaka enote kompleta"). 

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). 

 

Rezervacija neprostega kompleta 

Rezervacija neprostega kompleta je vezana na inventarno številko vodilne enote kompleta 

(v izbrani zahtevek za MI se pri "Številka za rezervacijo" shrani identifikacijska številka 

rezervacije v obliki <COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna enota 

kompleta>,<inventarna številka vodilne enote kompleta>).  

V seznam evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku se uvrsti en zapis; 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 je med 

podatki o zahtevku za MI, pri katerem smo rezervirali neprosti komplet gradiva, izpisana 



COBISS3/Medknjižnična izposoja Spremembe št. 18  

 

© IZUM, december 2015 3/7 

identifikacijska številka zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta (v stolpcu 

"COBISS.SI-ID"). 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. Mapa vsebuje seznam bibliografskih zapisov, ki jim 

pripadajo enote rezerviranega kompleta. 

 

4. Brisanje rezervacije kompleta 

 

Ob brisanju rezervacije kompleta se med dogodke, ki se beležijo pri gradivu, zapišejo 

podatki o dotlej rezerviranem kompletu: identifikacijska številka zapisa (COBISSS.SI-ID), 

ki mu pripada vodilna enota kompleta, in identifikacijska številka rezervacije (v obliki 

<COBISS.SI-ID zapisa, ki mu pripada vodilna enota kompleta>,<inventarna številka 

vodilne enote kompleta>), če je bil rezerviran prosti komplet gradiva, pa še oznaka enote 

kompleta (tj. vrednost iz podpolja 996/997c).   

 

5. Preklic zahtevka za MI, preklic internega naročila in zahtevka za MI ter evidentiranje 

nerealizirane dobave v primeru rezervacije kompleta 

 

Ob evidentiranju preklica zahtevka za MI ali preklica internega naročila in zahtevka za MI 

ali ob evidentiranju nerealizirane dobave gradiva pri zahtevku za MI, pri katerem je bil 

rezerviran komplet gradiva, se med povezavami pri gradivu iz tega zahtevka za MI ohranita 

povezavi Bibliografski zapis in Polja 996/997 (v mapi Polja 996/997 so prikazani podatki 

o enotah, ki smo jih rezervirali kot komplet, četudi smo morda kasneje ta komplet gradiva 

preoblikovali ali ga razdrli, v mapi Bibliografski zapis je prikazan eden ali več 

bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo omenjene enote).  

 

6. Priprava dobavnice za izposojo kompleta ali evidentiranje prejema kompleta 

 

Če smo pri zahtevku za MI rezervirali komplet gradiva, se po izbiri hitre metode za 

pripravo dobavnice (tj. metoda Zahtevek za MI / Pripravi dobavnico za izposojo gradiva 

domače knjižnice) ali metode za evidentiranje prejema gradiva (tj. metoda Naročilo / 

Vpiši prejem) odpre okno Komplet s seznamom vseh enot v kompletu, ki smo ga 

rezervirali. Odčitati moramo vse enote kompleta (če nimamo čitalnika črtne kode, vnesemo 

identifikacijske številke za vsako enoto posebej), sicer ne bomo mogli nadaljevati priprave 

dobavnice ali evidentirati prejema. 

 

7. Določitev cene za komplet 

 

Znesek, ki ga bomo naročniku zaračunali za dobavljen komplet gradiva, določimo ob 

evidentiranju prejema gradiva ali ob pripravi dobavnice za naročnika (v urejevalniku 

Prejeto/dobavljeno gradivo/Cena), in sicer za celoten komplet (za vse enote kompleta 

skupaj). Vpišemo ga ročno, lahko pa ga izberemo tudi iz cenika (če je domača knjižnica 

vključena v eno od skupin dobaviteljev v ceniku in je za to skupino definirana ustrezna 
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storitev glede na vrednosti atributov pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" 

med podatki o gradivu v zahtevku za MI). 

 

8. Izposoja kompleta (izstavitev dobavnice) 

 

Če je v dobavnico uvrščen komplet gradiva, se z izstavitvijo dobavnice zbriše rezervacija 

kompleta in evidentira se njegova izposoja. V seznamu evidentiranega gradiva domače 

knjižnice pri naročniku (pogledamo ga lahko, če v seznamu objektov, ki so povezani z 

izbranim naročnikom, odpremo mapo Gradivo domače knjižnice) se pri vseh enotah 

kompleta evidentirata enak datum izposoje in enak datum, do katerega mora naročnik vrniti 

gradivo.   

  

9. Vračilo kompleta 

 

Po izbiri metode za vračilo gradiva se odpre okno Komplet s seznamom vseh enot v 

kompletu, ki smo ga izposodili naročniku. Preverimo, ali je naročnik vrnil vse enote 

gradiva, ki smo mu jih izposodili v kompletu, in ali so vrnjene enote nepoškodovane.  

 

Vračilo popolnega kompleta 

Če je naročnik vrnil vse enote in so nepoškodovane, v oknu Komplet vse enote odčitamo 

(če nimamo čitalnika črtne kode, vnesemo identifikacijske številke za vsako enoto posebej), 

v spustnem seznamu nad podatki o enotah kompleta pa pustimo privzeto vrednost vrnjeno. 

Po potrditvi zadnje odčitane enote kompleta je naročnik razdolžen vseh enot kompleta.  

Če je bil komplet rezerviran, program ob evidentiranju vračila na to opozori. Komplet se 

dodeli tistemu, ki je v seznamu rezervacij na prvem mestu. Obvestilo o prispelem 

rezerviranem gradivu (če je bilo gradivo dodeljeno članu, ki je naročen na prejemanje 

tovrstnih obvestil in si je gradivo rezerviral v izposoji) se pošlje le enkrat za vse enote 

kompleta skupaj. Če je bilo gradivo dodeljeno za medknjižnično izposojo, se obvestilo o 

prispelem rezerviranem gradivu pošlje na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

Ob evidentiranju vračila kompleta gradiva se pri gradivu iz zahtevka za MI med 

povezavami ohranita povezavi Bibliografski zapis in Polja 996/997. V mapi Polja 996/997 

so prikazani podatki o enotah, ki smo jih naročniku izposodili kot komplet, četudi smo 

morda kasneje ta komplet gradiva preoblikovali ali ga razdrli. V mapi Bibliografski zapis 

je prikazan eden ali več bibliografskih zapisov, ki jim pripadajo omenjene enote. 

 

Vračilo nepopolnega kompleta (trenutno nevrnjene enote) 

Če naročnik ne vrne vseh enot kompleta, nevrnjene enote pa namerava še vrniti, v oknu 

Komplet najprej odčitamo enote, ki jih je naročnik vrnil, nevrnjene enote pa v seznamu 

označimo in v spustnem seznamu izberemo vrednost pozabljeno (postopek ponovimo za 

vsako nevrnjeno enoto posebej).  

Za odčitane (tj. vrnjene) enote kompleta se evidentira vračilo z zadržkom. Te enote dobijo v 

seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku status b – zadržano, enote 

kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status m – izposojeno po MI. Komplet gradiva ostane 

v seznamu medknjižnično izposojenega gradiva domače knjižnice, njegov status v izposoji 
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je b – zadržano (če je bila med vrnjenimi enotami tudi vodilna enota kompleta) ali m – 

izposojeno po MI (če ni bila vrnjena vodilna enota kompleta). 

Pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z njim povezani, se med povezavami ohranita 

povezava do enega ali več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, ki jim pripadajo 

enote kompleta (mapa Bibliografski zapis), in povezava do enot kompleta (mapa Polja 

996/997). Status zahtevka za MI in pripadajočih objektov se po evidentiranju vračila 

nepopolnega kompleta ne spremeni.  

Ko naročnik v knjižnico vrne še preostale enote kompleta, ponovno izberemo metodo za 

evidentiranje vračila gradiva in v oknu Komplet evidentiramo vračilo vseh enot kompleta. 

 

Vračilo nepopolnega kompleta (poškodovane enote) 

Če naročnik vrne poškodovan komplet, v oknu Komplet odčitamo enote, ki niso 

poškodovane (v spustnem seznamu pustimo privzeto vrednost vrnjeno), poškodovane enote 

pa v seznamu označimo in v spustnem seznamu izberemo vrednost status 6 – poškodovano 

(v zalogi) (postopek ponovimo za vsako poškodovano enoto posebej). Pri poškodovani enoti 

kompleta se v podpolje 996q programsko vpiše vrednost 6 – poškodovano, pri vodilni enoti 

kompleta pa omejitev dostopnosti 0d (podpolje 996u). S tem onemogočimo nadaljnjo 

izposojo kompleta ali dodelitev kompleta tistemu, ki je v seznamu rezervacij na prvem 

mestu. 

Če za poškodovan komplet obstaja rezervacija v izposoji, program ob evidentiranju vračila 

izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, zaradi katere kompleta ni možno izposoditi, 

hkrati pa se rezervacija zbriše.  

Če za poškodovan komplet obstaja rezervacija za medknjižnično izposojo, program ob 

evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, zaradi katere kompleta 

ni možno izposoditi, rezervacija pa ostane evidentirana. Obvestilo o tej rezervaciji kompleta 

se pošlje tudi na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

Glede na število poškodovanih enot v kompletu se nato odločimo, ali bomo odpisali celoten 

komplet, ali bomo iz kompleta izločili le poškodovano enoto ali pa bomo zbrisali status 

poškodovane enote (če je komplet rezerviran za medknjižnično izposojo, moramo najprej 

zbrisati obstoječo rezervacijo, šele nato lahko komplet razdremo in ga obdelamo). Če je bil 

komplet rezerviran, so nadaljnji postopki v izposoji ali medknjižnični izposoji odvisni od 

tega, kaj bomo storili s kompletom.  

 

Vračilo nepopolnega kompleta (izgubljene enote) 

Če naročnik ne vrne vseh enot kompleta, evidentiramo vračilo vrnjenih enot kompleta, za 

izgubljene enote pa evidentiramo izgubo. V oknu Komplet odčitamo vrnjene enote (v 

spustnem seznamu pustimo privzeto vrednost vrnjeno), izgubljene enote pa v seznamu 

označimo in v spustnem seznamu izberemo vrednost izgubljeno (status L v izposoji) 

(postopek ponovimo za vsako izgubljeno enoto posebej). 

Za odčitane (tj. vrnjene) enote kompleta se evidentira vračilo z zadržkom. Te enote dobijo v 

seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri naročniku status b – zadržano, enote 

kompleta, ki niso vrnjene, pa dobijo status l – izgubljeno. Komplet gradiva ostane v 

seznamu medknjižnično izposojenega gradiva domače knjižnice, njegov status v izposoji je 
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b – zadržano (če je bila med vrnjenimi enotami tudi vodilna enota kompleta) ali l – 

izgubljeno (če smo evidentirali izgubo vodilne enote kompleta). 

Pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z njim povezani, se med povezavami ohranita 

povezava do enega ali več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, ki jim pripadajo 

enote kompleta (mapa Bibliografski zapis), in povezava do enot kompleta (mapa Polja 

996/997). Status zahtevka za MI in pripadajočih objektov se po evidentiranju vračila 

nepopolnega kompleta ne spremeni.  

Če naročnik kasneje izgubljene enote kompleta najde in nam jih vrne, ponovno izberemo 

metodo za evidentiranje vračila gradiva in v oknu Komplet evidentiramo vračilo vseh enot 

kompleta. 

Če nas naročnik obvesti, da izgubljenih enot kompleta ne najde, v oknu Komplet označimo 

izgubljene enote in v spustnem seznamu izberemo vrednost status 8 – izgubljeno (v zalogi), 

za vrnjene enote pa ga razdolžimo. Pri podatkih o zalogi se izgubljenim enotam v podpolje 

996q programsko vpiše vrednost 8 – izgubljeno, pri vodilni enoti kompleta pa se vpiše 

omejitev dostopnosti 0d (podpolje 996u), s čimer se programsko onemogoči izposoja 

kompleta.  

Če za komplet z eno ali več izgubljenimi enotami obstaja rezervacija v izposoji, program ob 

evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, zaradi katere kompleta 

ni možno izposoditi, hkrati pa se rezervacija zbriše.  

Če za komplet z eno ali več izgubljenimi enotami obstaja rezervacija za medknjižnično 

izposojo, program ob evidentiranju vračila izpiše sporočilo o tej rezervaciji in o omejitvi, 

zaradi katere kompleta ni možno izposoditi, rezervacija pa ostane evidentirana. Obvestilo o 

tej rezervaciji kompleta se pošlje tudi na e-naslov za medknjižnično izposojo. 

Glede na število izgubljenih enot v kompletu se nato odločimo, ali bomo odpisali celoten 

komplet, ali bomo iz kompleta izločili le izgubljene enote (če je komplet rezerviran za 

medknjižnično izposojo, moramo najprej zbrisati obstoječo rezervacijo, šele nato lahko 

komplet razdremo in ga obdelamo). Če je bil komplet rezerviran, so nadaljnji postopki v 

izposoji ali medknjižnični izposoji odvisni od tega, kaj bomo storili s kompletom. 

 

10. Evidentiranje izgube kompleta 

 

Če naročnik prijavi izgubo vseh enot kompleta in bi radi to evidentirali, obdelave njegovega 

zahtevka za MI pa še ne bi radi zaključili, evidentiramo izgubo celotnega kompleta. V oknu 

Komplet označimo vse enote kompleta (za označitev vseh enot naenkrat uporabimo 

kombinacijo tipk <Ctrl> + <A>) in v spustnem seznamu izberemo vrednost izgubljeno 

(status L v izposoji). 

Vse enote kompleta dobijo v seznamu evidentiranega gradiva domače knjižnice pri 

naročniku status l – izgubljeno. 

Pri zahtevku za MI in pri objektih, ki so z njim povezani, se med povezavami ohranita 

povezava do enega ali več bibliografskih zapisov iz lokalne baze podatkov, ki jim pripadajo 

enote kompleta (mapa Bibliografski zapis), in povezava do enot kompleta (mapa Polja 

996/997). Status zahtevka za MI in pripadajočih objektov se po evidentiranju izgube 

kompleta ne spremeni. Komplet ostane evidentiran tudi v seznamu medknjižnično 

izposojenega gradiva domače knjižnice, njegov status v izposoji je l – izgubljeno. 
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Če naročnik komplet gradiva, ki smo ga evidentirali kot izgubljen, najde in nam ga vrne, 

ponovno izberemo metodo za evidentiranje vračila gradiva in v oknu Komplet evidentiramo 

vračilo vseh enot kompleta. 

Če naročnik gradiva ne najde in nas o tem obvesti, moramo evidentirati trajno izgubo 

kompleta, naročnika pa razdolžiti vseh enot kompleta in zaključiti obdelavo njegovega 

zahtevka za MI. V oknu Komplet označimo vse enote kompleta in v spustnem seznamu 

izberemo vrednost status 8 – izgubljeno (v zalogi). Po potrditvi se pri podatkih o zalogi 

vsem izgubljenim enotam v podpolje 996q programsko vpiše vrednost 8 – izgubljeno, pri 

vodilni enoti kompleta pa se vpiše omejitev dostopnosti 0d (podpolje 996u), s čimer se 

programsko onemogoči izposoja kompleta.  

Če je bil komplet rezerviran v izposoji in je to edini komplet, ki ga imamo na razpolago za 

izposojo, moramo o tem obvestiti vse člane, ki so ta komplet rezervirali. 

Če je komplet rezerviran za medknjižnično izposojo, moramo najprej zbrisati obstoječo 

rezervacijo in zaključiti obdelavo naročnikovega zahtevka (zahtevek za MI zavrnemo in 

naročnika obvestimo, da mu gradiva ne moremo dobaviti). 

 

11. Dopolnitve v izpisih 

 

V primeru rezervacije/izposoje kompleta gradiva v medknjižnični izposoji 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, sledijo pa 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). 

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. 
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