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 Датум: 4. 2. 2014.    

 Бр: 26/02-dso 

  (прилог) 

 

 Програмска поддршка COBISS/OPAC, V6.1 

 Опис на новитетите во COBISS/OPAC 

 

 

Во програмската поддршка COBISS/OPAC, V6.1 ги вклучивме следните новитети и 

дополнувања: 

 

 

1. Мојата библиотека 

  

Во рамки на сервисот Мојата библиотека се вклучени следните дополнувања: 

 историја на зајмената граѓа 

Во библиотеката во која сте пријавени можете да ја погледнете 

историјата на вашата зајмена граѓа за последните 5 години. На списокот 

се испишува само граѓата што сте ја зајмиле со тековно важечката 

членска карта. Списокот може да се зачува и како Excel-датотека  во 

форматот csv. 

 подобрен избор на библиотеките при пријавување 

Можете да го внесете називот на библиотеката, местото, акронимот или 

сиглата на библиотеката во која сте зачленети. Ако на внесениот поим му 

соодветствуваат повеќе библиотеки, се отвора список од кој ја избирате 

бараната библиотека. 

 нова постапка во случај на заборавена лозинка 

Ако сте ја заборавиле лозинката, можете да испратите барање за 

менување на лозинката. Упатството за менување на заборавената лозинка 

ја добивате на електронската адреса што сте ја дале на библиотеката. 

 еднократна пријава во Мојата библиотека во рамки на корисничката 

сесија во COBISS/OPAC при резервација 

Ако во Мојата библиотека сте се пријавиле пред пребарување на граѓата 

што сте сакале да ја резервирате и ако притоа сте го означиле прозорчето 

за активирање со кое останувате пријавени во рамки на тековната сесија, 

таа пријава треба да ја потврдите. 
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 резервација на комплети 

Ако библиотеката ја обликувала граѓата како комплет, сите единици од 

комплетот можат да се резервираат истовремено. Во моментот оваа 

можност важи само за библиотеките кои го користат програмскиот 

сегмент COBISS2/Зајмување. 

 испис на екрански совет 

Ако продолжувањето на рокот за зајмување на зајмената граѓа или 

откажување на резервацијата не се изводливи, пораката се испишува како 

екрански совет (а не како порака на нова страница). 

 можност за продолжување на рокот за зајмување и за граѓа на која и 

изминал рокот за зајмување 

На барање на библиотеката, со посебен параметар можете да одредите 

колку дена по истекот на зајмувањето се уште може да се изведе 

продолжување на рокот за зајмување.  

 дополнителни ограничувања при испраќање на нарачки за 

Меѓубиблиотечно зајмување преку COBISS/OPAC 

На членот му е оневозможено испраќање нарачки кога има долг или кога 

е достигнат највисокиот број отворени нарачки што библиотеката го 

поставила како ограничување. 

 испис на податоците за одделенијата во кои се евидентирани ненамирени 

побарувања 

Ако членот во исто време има ненамирени побарувања во повеќе 

одделенија на библиотеката, на списокот на долгови се испишуваат и 

податоци за одделенијата во кои се евидентирани побарувањата. 

 испис на опшите ограничувања  по одделенија 

Ако библиотеката поставила различни ограничувања по одделенија, во 

списокот на општи ограничувања се испишуваат за секое одделение 

поодделно. 

 

2. Пребарување и резултати на пребарувањето pretraživanja 

  

При испис на записите вклучени се следните измени: 

 полн формат како стандарден формат на испис 

Можноста за испис во краток формат е отстранета. 

 увид во бројот на зајмувања 

При пребарување во базата COBIB во заглавието на избраниот запис на 

левата страна се испишува колку пати од 1. 1. 2008 година е граѓата 

зајмена во библиотеките што имаат автоматизирано зајмување во 

системот COBISS. 

 автоматско креирање на непосреден, односно траен линк до записот 
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При пребарување во локалните бази на податоци и во COBIB во 

заглавието на избраниот запис на десната страна се појавува траен линк. 

Ако кликнете на овој линк, во нов прозорец се испишува URL-адреса која 

може да се копира и подоцна да се вметне. 

 поддршка за испис на тематски броеви 

Приказот на фондот кај тематските броеви е уреден во локалната база на 

податоци и во COBIB, доколку во записот за тематски број, во потполето 

992y е воспоставена врска со фондот на сериската публикација. При 

пребарување по наслов во изборниот начин на пребарување е овозможено 

и пребарување по наслов од потполето 997h, со оглед на дополнителното 

индексирање на овој податок. 

 во библиотеките или одделенијата на библиотеката кои не користат  

COBISS/Зајмување, во колоната „Достапност на фондот“ се испишува 

статусот „условно – надвор од библиотеката“ 

 

3. Други измени 

  

 Сменета боја на пораките за успешно извршени активности 

Пораките сега се испишуваат со зелена боја, наместо со црвена. 

 Сменети имиња на некои копчиња 

Копчето ПОТВРДИ ИЗБОР ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА е сменето во 

РЕЗЕРВИРАЈ, а копчето НАРАЧКИ ЗА МЗ во копче 

МЕЃУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЈМУВАЊЕ. 

 

 

 

Подготвила: 

Мира Фолнович 

 



 

4 

Програмска поддршка COBISS2/Зајмување 

 

 

Дополнувањата на програмската поддршка COBISS2/Зајмување се однесуваат на 

водење евиденција за зајмување на комплети.  

 

 Зајмување комплети 

 

За комплет важи дека можете да ги зајмите само сите единици на комплетот заедно. 

За избраниот член го активирате зајмувањето на граѓата надвор од библиотека 

(наредба CIRCULATE) и со читач ја отчитувате која било единица од комплетот. Во 

посебен прозорец се отвора список на сите единици во комплетот. За да можете да 

го зајмите комплетот, морате да ги отчитате и преостанатите единици на комплетот. 

На сите единици од комплетот им се одредува ист рок на враќање. Ако за видот 

граѓа за главната единица на комплетот е одреден надомест за зајмување или 

користење, се евидентира само еднаш за цел комплет, и тоа под условите што важат 

за главната единица на комплетот. Ако е главната единица условно достапна, 

програмата ќе не предупреди за тоа, а самите одлучувате дали комплетот, и покрај 

ова ограничување, ќе го зајмите надвор од библиотеката. При контрола на 

ограничување на бројот на зајмени примероци, комплетот се зема предвид како 

еден примерок, без оглед на бројот на единици во комплетот. Единиците на 

комплетот се испишани на реверсот, така што на прво место е главната единица, а 

зад неа следат останатите единици од комплетот.  

 

Ако библиотеката користи RFID-читач на пултот за зајмување, доволно е за 

зајмување на комплетот да се отчита само една единица на комплетот. Ако 

библиотеката има книгомат кој ја идентификува граѓата врз основа на RFID, 

програмската поддршка на книгоматот мора да обезбеди контрола на потполност на 

комплетот. Во двата случаи програмскиот интерфејс мора да биде поставен за 

детектирање на читач RFID (наредба RFID ON). Ако има библиотеката книгомат 

што не поддржува RFID технологија, зајмувањето на комплети на вакви книгомати 

не е изводлива.  

 

 Враќање комплети 

 

Комплет можете да вратите само со наредбата RETURN. Најпрво ја отчитувате која 

било единица од комплетот за да се отвори списокот на единици во комплетот, а 

потоа ги отчитувате и останатите единици на комплетот. Кога ќе соопшти 

програмата дека се означени сите единици на комплетот, по потврдувањето сите 

единици на комплетот ќе бидат вратени. Ако при враќање на граѓата е пречекорен 

рокот за враќање и ако во ценовникот за главната единица на граѓата се одредени 

пенали (задоцнување), се пресметуваат за целиот комплет и се припишуваат на 

главната единица на комплетот. Ако е комплетот резервиран, сите постапки се исти 

како и за „обичната“ граѓа. На членот што го чека комплетот му се испраќа само 

едно известување за пристигнат резервиран комплет, а се испишува и реверс со 

податоци за целиот комплет.  
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Комплетот не може да се врати со наредбата RETURN/CURRENT. Исто така, 

нецелосен комплет не може да се врати со RFID-читач и на книгоматите што 

поддржуваат RFID-технологија.  

 

Понекогаш може да се случи членот да сака да врати непотполн или оштетен 

комплет. Постапките што треба да се извршат во овие ситуации се детално опишани 

во прирачникот COBISS2/Pozajmica, pogl. 4.13.2 Vraćanje kompleta (str. 4.13-5-11).  

 

По инсталација на дополнетата програмска поддршка COBISS2/Зајмување, 

библиотеките што веќе подготвувале и зајмувале комплети можат да наидат на 

случаи кај членовите да се евидентирани и непотполни комплети или одделни 

комплети да имаат неусогласени статуси и сл. Во ваквите случаи треба да се уреди 

статусот на единиците од комплетот по нивното враќање. Пред враќање на 

комплети за кои податоците во зајмувањето нема да бидат доследни, комплетот 

најпрво треба да се разбие т.е. да се издвојат сите единици и дури потоа да се 

изврши враќање на единиците. Постапката е опишана во прирачникот 

COBISS3/Fond, pogl. 6.10 Formiranje kompleta.  

 

 Продолжување на рокот за зајмување на комплети 

  

При продолжување на рокот за зајмување се зема предвид времето на 

продолжување и евентуалните ограничувања што важат за главната единица на 

комплетот. Рокот за зајмување за комплетот го продолжувате така што во околината  

Зајмување/Евиденција на граѓата за членот избираме која било единица од 

комплетот. При продолжување (наредби PROLONG, PROLONG/ALL, RETDATE, 

PRETDATE/ALL и PERIOD), рокот за зајмување е ист за сите единици од комплетот.  

 

 Резервации на комплети 

 

При резервации на комплети се зема предвид времето на важење на резервацијата и 

евентуалните ограничувања што важат само за главната единица на комплетот.  

 

При резервација на слободниот комплет, по наредбата ORDER ја отчитувате првата 

единица од комплетот, а потоа и останатите единици од комплетот што се наоѓаат 

на списокот. На сите единици од комплетот им се одредува ист рок на изминување 

на резервацијата. Слободен комплет може да се резервира и преку каталогот. 

Комплетот го барате во каталогот и го резервирате така што го избирате редниот 

број пред ознаката на комплетот (кај главната единица или кај која било единица 

ако е комплетот составен од единици на различни библиографски записи). 

Бришењето резервации на слободен комплет се извршува само со наредбата 

RETURN.  

 

Резервацијата на зајмен комплет е поврзана за ознаката на инвентарниот број или 

бројот за зајмување на главната единица на комплетот. Ако сакате да го резервирате 

зајмениот комплет, по наредбата RESERVE ја отчитувате која било единица на 

комплетот. Резервацијата се евидентира за членот со запишување на инвентарниот 

број на главната единица на комплетот во облик #инвентарен_број#. Зајмениот 

комплет може да се резервира и преку каталог. Резервацијата на зајмена граѓа ја 

бришете со наредбата RETURN/CURRENT.  
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Резервираните слободни комплети се испишуваат на списокот што го подготвувате 

со наредбата CHECK/RESERVATION. Резервацијата се испишува на списокот за 

секоја единица од комплетот одделно, и за секоја единица се подготвува реверс. 

Кога ќе го подготвите комплетот за преземање со наредбата WAITING, треба да ги 

отчитате сите единици на комплетот.  

 

 Комплети во каталогот на граѓа 

 

Во околината на каталогот единиците од комплетот што припаѓаат на ист 

библиографски запис се испишуваат заедно. За секој комплет се испишува и бројот 

на комплетот и бројот на единици во комплетот. Ако единиците од комплетот 

припаѓаат на различни библиографски записи, во каталогот не се испишуваат 

заедно, туку се испишува само онаа единица од комплетот што сте ја барале.  

 

 Враќање со задршка 

 

Враќање на комплетот со задршка го евидентирате со наредбата BACK. Го 

отчитувате кој било инвентарен број од комплетот за да се отвори списокот на 

единици во комплетот. Потоа, ги отчитувате и останатите единици од комплетот. 

Кога ќе го завршите прегледувањето на комплетот, граѓата ја враќате со наредбата 

RETURN.  

 

 Евидентирање на изгубен комплет 

 

При евидентирање на изгубен комплет, со наредбата LOST мора да ги означите сте 

единици од комплетот. Ако членот го најде комплетот, можете повторно да го 

зајмите со наредбата CIRCULATE, а потоа да го вратите со наредбата RETURN. Ако 

членот не го врати комплетот, на сите единици од комплетот во податоците за 

фондот треба најпрво да поставите статус 8 – изгубено, па дури потоа со наредбата 

RETURN можете да го вратите комплетот и да ги евидентирате настанатите 

трошоци во врска со тоа (задоцнување, трошоци за изгубена граѓа).   

 

 Опомени 

 

Во постапката на изработка на опомени за комплет, се земаат предвид временските 

параметри на зајмувањето што важат за главната единица на комплетот. Опомената 

се бележи за секоја единица од комплетот одделно. На исписите на опомени секоја 

единица од комплетот се испишува одделно (со бројот на комплетот и ознаката на 

делот од комплетот). 

 

 Увид во состојбата на комплетот 

 

Состојбата на комплетот по наредбите LOOK или LOOK/CURRENT се испишува во 

зависност од составот на комплетот. Доколку го комплетот сочинуваат единици од 

ист библиографски запис, најпрво се испишуваат кратки библиографски податоци 

за граѓата, а потоа и податоците за статусот на единицата од комплетот. Ако 

комплетот го сочинуваат единици од различни библиографски записи, за секоја 
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единица од комплетот најпрво се испишуваат кратки библиографски податоци, а 

потоа и податоците за статусот на секоја единица од комплетот.  

 

 

Подготвила: 

м-р Зденка Каменшек 

  


