ΚΟΗΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Αναζήτηση περιοδικών από τον γενικό κατάλογο του προσωπικού και από το
υποσύστημα των περιοδικών, περιοδικό με τίτλο Detail ISSN : 0011-9571
2. Περίληψη αποκτημάτων για τον κάθε χρόνο ξεχωριστά π.χ.
1. v. 25-36 (2010), v. 37-48 (2011), v. 49-60 (2012) → volume
2. v. 10 no. 1-12 (2014), v. 11 no 1-12 (2015) → volume, issue
3. v. 10 no. 1-12 (2014), v. 11 no 1-12 (2015), supp no. 22 (2015),
index(2015) → volume, issue, supplement, index
4. v. 5-6 no. 1-6 (2013), v. 7-8 no. 1-6 (2014) → 2 volume τον χρόνο, issue
5. v. 8 (2008), v. 9 (2009), v. 10 (2010) → 1 volume τον χρόνο
6. Όταν λείπει ένα τεύχος π. χ. το no. 6 από το v. 10 του 2014 → v. 10 no.
1-5, 7-12 (2014)
7. Συντομογραφίες που προτείνονται: v.→volume, no.→issue, supp
no.→supplement, index→index
3. Συνδρομές περιοδικών νέες και όχι διόρθωση των παλαιών. Όλες οι προηγούμενες
ζητήσαμε να έχουν λήξει.
Πρόβλεψη
Vendor→ ο προμηθευτής
Record → το νούμερο της εγγραφής υπάρχει ήδη του περιοδικού «Detail»
Do not create an item record when receiving this serial → να μην
δημιουργείται εγγραφή τεκμηρίου (ραβδοκώδικας) κατά την
παραλαβή του τεύχους (προτεινόμενο), εκτός και αν η βιβλιοθήκη
επιθυμεί να έχει ραβδοκώδικα το κάθε τεύχος
When there is an irregular issue → όταν το περιοδικό έχει ακανόνιστη
συχνότητα
 skip issue number → δεν είναι γνωστό αν έχει συνεχόμενη
αρίθμηση
 keep issue number → το περιοδικό έχει συνεχόμενη
αρίθμηση
Manual history → το επιλέγουμε πάντα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
δημιουργίας ή τροποποίησης περίληψης αποκτημάτων
Call number → Αλφαβητικά (συνήθως ταξιθετούνται αλφαβητικά)
Library → η βιβλιοθήκη που έχει το περιοδικό

Public note → σημειώσεις που είναι ορατές στον OPAC π.χ. είναι σε
βιβλιοδεσία, είναι στο βιβλιοστάσιο, είναι στο α’ υπόγειο κ.α.
Non public note → σημειώσεις μόνο για το προσωπικό των βιβλιοθηκών
π.χ. Αγορά Κεντρικής
Patron notification → none συνήθως, εκτός και αν υπάρχει routing list ώστε
να ειδοποιούνται οι χρήστες για την παραλαβή τευχών του περιοδικού
αυτού
Location → που βρίσκεται το περιοδικό (other areas )
Grace period → ο αριθμός των ημερών πριν από την έκδοση των claims
Number of issues to display to staff → ο αριθμός των τευχών που
εμφανίζονται στο προσωπικό
Number of issues to display to the public → ο αριθμός των τευχών που
εμφανίζονται στο κοινό, στον OPAC
Επιλογή Next
First issue publication date → η ημερομηνία του πρώτου τεύχος από το
οποίο θα ξεκινήσει η πρόβλεψη
Frequency → επιλογή της συχνότητας
Subscription length → τα τεύχη που θα παραληφθούν στην διάρκεια της
συνδρομής
Subscription start date → η ημερομηνία που ξεκινά η συνδρομή
Subscription end date → η ημερομηνία που σταματά η συνδρομή
Numbering pattern → επιλογή του numbering pattern
Begins with → ο πρώτος τόμος του τεύχους που ξεκινά η συνδρομή
Inner counter → κενό
Test prediction pattern για να εμφανιστεί η πρόβλεψη και να ελεγχθεί αν
είναι σωστή
4. Παραλαβή τευχών των περιοδικών
5. Κλειστές συνδρομές
Δημιουργία πρόβλεψης
Παραδείγματα:
a. Detail
χρόνο)

frequencies →Μηνιαίο, numbering pattern → monthly 1 (no. 1-12 τον

b. Architecture today frequencies →Μηνιαίο, numbering pattern →monthly 2 (no.
204-215 τον χρόνο με συνεχιζόμενη αρίθμηση)
c. Architectural record frequencies →Μηνιαίο, numbering pattern → monthly (v.
201 no.1-12 τον χρόνο )
d. AA files frequencies → 4/Μηνιαίο, numbering pattern →3 times/year ( v. 62 (april)
3 τον χρόνο, ξεκινά από Απρίλιο

