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FULL 

Dela programa izposoja gradiva, katalog  
 

S pomočjo ukaza FULL izpišemo podatke o gradivu v formatu COMARC. 

V ukazno vrstico napišemo 

 

Ukaz: FULL 
 V D 

 

 Izvajanje ukaza v okolju izposoje gradiva: 
S tipkama Õ ali Ï najprej izberemo evidentiran izvod, nato pa 
pritisnemo tipki V D (oz. pritisnemo tipko H in v ukazno vrstico 
vpišemo ukaz). Na zaslonu se izpišejo popolni bibliografski podatki in 
podatki o stanju zaloge. 

Če je izpis daljši od ene zaslonske strani, izpišemo naslednjo stran s 
pritiskom na katero koli tipko (razen F in J z). Po končanem 
izpisu se s pritiskom na katero koli tipko vrnemo v okolje izposoje 
gradiva pri izbranem članu. 

 Izvajanje ukaza v okolju kataloga: 
V okolju kataloga najprej poiščemo gradivo in po izpisu najdenih 
bibliografskih zapisov pritisnemo tipki V D. Po pritisku na tipki se 
v ukazni vrstici izpiše besedilo Format COMARC za zapis=. 

Če obstaja za določen naslov samo en fizični izvod gradiva, vpišemo 
zaporedno številko, ki se izpiše v seznamu pred inventarno številko. Če 
pa obstaja za določen naslov več fizičnih izvodov gradiva, lahko za 
izpis tega zapisa vpišemo številko katerega koli izvoda tega naslova 
(gl. sliko FULL - 1). 

Po potrditvi s tipko L se v osrednjem delu zaslona izpiše zapis v 
formatu COMARC (gl. sliko FULL - 1). Izpis je enak kot v okolju 
izposoje gradiva. 

Če je izpis daljši od ene zaslonske strani, izpišemo naslednjo stran s 
pritiskom na katero koli tipko (razen F in J z).  

Ukazna vrstica 
Ukazni tipki 
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FULL - 1: Izbira zapisa za izpis v formatu COMARC 

 

FULL - 2: Izpis zapisa v formatu COMARC 

Če po izpisu zadnje strani podatkov v formatu COMARC pritisnemo katero 
koli tipko, se na zaslonu ponovno izpiše seznam najdenih bibliografskih 
zapisov, kazalec pa se postavi za besedilo v ukazni vrstici. Nadaljujemo lahko z 
izpisovanjem zapisov v formatu COMARC ali pa izberemo kak drug postopek.  

S tipko F se vrnemo v okno za iskanje. 
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