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ORDERREAD 

Kratica OR 
Del programa izposoja gradiva, katalog 
 

Ukaz omogoča, da izbranemu članu rezerviramo gradivo za uporabo v čitalnici 
za določeno obdobje.  
 

Ukaz: ORDERREAD 
 V  Z 

 

Uporabimo ga lahko na dva načina: 

 v okolju izposoje gradiva 
Gradivo rezerviramo za uporabo v čitalnici z vpisom inventarne 
številke ali številke za izposojo. Po potrditvi ukaza ORDERREAD ali po 
pritisku na tipki V  Z se v ukazni vrstici izpiše besedilo 
Rezervacija za čitalnico IN/CN=. Vpišemo inventarno 
številko oz. številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L. 

 v okolju kataloga 
Članu lahko rezerviramo gradivo za uporabo v čitalnici tudi tako, da ga 
najprej poiščemo v katalogu. Postopek rezervacije gradiva za uporabo v 
čitalnici izberemo že pred prehodom v okolje kataloga ali po izvršenem 
iskanju v katalogu. Posamezni izvod rezerviramo tako, da za besedilom 
Rezervacija v čitalnici za izvod= vpišemo njegovo 
zaporedno številko iz seznama.  

 

Gradivo, rezervirano za uporabo v čitalnici, se izpiše na koncu seznama 
evidentiranega gradiva člana in ima status U. To pomeni, da je gradivo v 
čitalnici, vendar je do nadaljnjega rezervirano za uporabo v čitalnici za 
izbranega članu. V prvi koloni se evidentira datum prvega evidentiranja izvoda 
za uporabo v čitalnici, pred statusom se avtomatično izračuna in izpiše še 
datum poteka obdobja, ko je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici (tretja 
kolona).  

 

Ukazna vrstica 
Ukazni tipki 
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ORDERREAD - 1: Rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici 

 
Opozorilo: 

Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni 
parametri, ki jih knjižnični informacijski servis vključi na zahtevo knjižnice. 

 

Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije, 
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki 
vezani skupaj, rezerviramo za uporabo v čitalnici kot monografske. Pri 
rezervaciji serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo 
za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko 
številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk 
skupaj vezanih zvezkov. Če tega ne navedemo, se po potrditvi odpre okno z 
vsemi enotami letnika.  

Enote, ki jih lahko rezerviramo za uporabo v čitalnici, so izpisane poudarjeno, 
kazalec pa se vedno postavi v vrstico s podatkom o prvi enoti, ki jo lahko 
izberemo. Posamezne enote izberemo s tipkama Ï ali  Õ in jih označimo s 
preslednico (»). Vse enote, ki jih lahko rezerviramo za uporabo v 
čitalnici, naenkrat označimo s tipkami è,  ali J j. Izbiro 
potrdimo s tipko L. Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo 
tipke F, L, K ali J z.  
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ORDERREAD - 2: Rezervacija serijskih publikacij za uporabo v čitalnici 

 

Gradivo, ki ima status U, lahko: 

 Izposodimo v čitalnico z ukazom READINGROOM (gl. ukaz 
READINGROOM); s tem dobi gradivo status S. Datum prvega 
evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v čitalnici se po izvedbi 
ukaza READINGROOM ohrani. 

 Razdolžimo pri izbranem članu z ukazom RETURN (tipki V T) ali 
RETURN/CURRENT (tipki Y T). Če na vprašanje  Ali želite 
izbrisati rezervacijo (D/N)? odgovorimo trdilno, se izbrani 
izvod gradiva s statusom U izbriše iz evidence gradiva.  

 
Ko želimo evidentirati vračilo gradiva, ki smo ga izposodili v čitalnico (status 
S), nas program opozori  Gradivo je bilo izposojeno v 
čitalnici. Naj gradivo ostane evidentirano pri članu 
za uporabo v čitalnici (D/N)?  Če odgovorimo trdilno, ostane 
gradivo pri članu evidentirano s statusom U, v prvi koloni se ohrani datum 
prvega evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v čitalnici, v drugi koloni 
tekoči datum, v tretji koloni pa datum poteka obdobja, za katerega je gradivo 
rezervirano za uporabo v čitalnici. Na ta način je možno večkratno prehajanje 
evidentiranega gradiva pri članu iz statusa U v status S in obratno.  
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ORDERREAD - 3: Prehod evidentiranega gradiva iz statusa S v status U 
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