
Sam svoj knjižničar 
z E-servisom Moja knjižnica
Moja knjižnica vam med drugim 
omogoča, da »od doma« 
podaljšate ali rezervirate gradivo, 
se naročite na medknjižnično 
izposojo in prejemanje e-obvestil, 
s katerimi se izognete plačevanju 
nepotrebnih stroškov … in še več.

MOJA KNJIŽNIC A



Kaj je Moja knjižnica?
E-servis, vključen v javno dostopni katalog knjižnic 
Cobiss/Opac.

Kako dostopam 
do Moje knjižnice?
 preko domače strani Mariborske knjižnice 

www.mb.sik.si – ikona  ali
 preko www.cobiss.si
 v okence vpišite SIKMB ali Mariborska knjižnica 

in kliknite na gumb  ali
 v meniju izberite »splošne knjižnice« 

in nato Mariborsko knjižnico

 sledi klik na ikono 

moja 
knj ižn ica

 v zgornjem meniju

Kako se prijavim v 
okolje Moje knjižnice?
  Podatke vnesite v e-obrazec, prikazan na sliki 1:
 začetno geslo za dostop do Moje knjižnice vam 

dodelimo v kateri koli naši enoti, samostojno ga 
lahko spreminjate v okolju Moje knjižnice.

E - s e r v i s  M o j a  k n j i ž n i c a

Slika 1



Izposoja in rezervacije
 pregled izposoje in podaljševanje izposojevalnih rokov
 Izposoje ni mogoče podaljšati:
 po preteku izposojevalnega roka
 rezerviranemu gradivu
 gradivu, ki je zapadlo v zamudnino, opomin ali 

izterjavo
 serijskim publikacijam
 v primeru neporavnanih obveznosti do knjižnice
 Naročanje prostega gradiva
 Prednost pri izposoji gradiva ima član, ki je gradivo 

naročil preko Moje knjižnice.
 Prijavite se v lokalni katalog Cobiss/Opac:
 izvedite postopek iskanja in izpisa iskanega gradiva
 kliknite v zeleno okence, ki se pojavi na desni strani 

zapisa (slika 2)
 kliknite na gumb želim rezerviratiželim rezervirati
 upoštevajte programska sporočila
 Rezerviranje izposojenega gradiva in preklic 

rezervacij

 Prijavite se v lokalni katalog Cobiss/Opac:
 izvedite postopek iskanja in izpisa iskanega gradiva
 kliknite v oranžno okence, ki se pojavi na desni strani 

izpisa iskanega gradiva, ki je trenutno izposojeno in 
ga želite rezervirati (slika 3)
 kliknite na gumb želim rezerviratiželim rezervirati

Ka j  m i  M o j a  k n j i ž n i c a  o m o g o č a ?

Slika 2



 upoštevajte programska sporočila
 Če gradiva več ne potrebujete, ste rezervacijo dolžni 

pravočasno preklicati, v nasprotnem primeru sami 
krijete stroške obveščanja o prispelem gradivu.

 Rezervacijo lahko prekličete v okolju Moje knjižnice 
– preklic rezervacij, ob obisku v knjižnici ali po 
telefonu.

Obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu
 E-obvestila na vaš e-naslov (brezplačno) ali na sms 

naslov (po ceniku izvajalca): navodila so vam na voljo v 
poglavju Elektronsko obveščanje.

 Obvestila po telefonu ali pisno (plačljiva storitev 
po ceniku knjižnice): informacijo o tem posredujte 
knjižničarju.

 V primeru, da pred rezervacijo gradiva ne izberete 
nobenega načina obveščanja, ste sami dolžni 
spremljati vaše stanje izposoje, knjižnica pa vas o 
prispelem gradivu ne bo posebej obveščala.

Medknjižnična izposoja
 posredovanje, pregledovanje in preklic naročil za 

medknjižnično izposojo
Dolgovi in omejitve
 pregled neporavnanih obveznosti, posebnih in 

splošnih omejitev, ki veljajo v knjižnici

Ka j  m i  M o j a  k n j i ž n i c a  o m o g o č a ?

Slika 3



Sprememba gesla
 samostojno spreminjanje začetnega gesla, ki vam ga 

dodelimo v kateri koli naši enoti
 v primeru, da ste pozabili geslo, pokličite v eno od 

naših enot – http://www.mb.sik.si
Elektronsko obveščanje
 izbira nastavitev za elektronsko obveščanje o vaši 

izposoji
 vnos in samostojno spreminjanje vaših kontaktnih 

podatkov (e-naslov in SMS-naslov)
 obveščanje preko e-pošte je brezplačno
 SMS obveščanje omogočajo Mobitel, SiMobil, Debitel 

in Mmobil. Cena sms sporočila je objavljena v okolju 
Moje knjižnice, v poglavju Elektronsko obveščanje. 
Pogoje uporabe storitve SMS opredeljuje podjetje 
7S d.o.o., http://www.bibliofon.net/

Ka j  m i  M o j a  k n j i ž n i c a  o m o g o č a ?

Bibliobus
 Če imate gradivo izposojeno na bibliobusu, lahko 

od storitev Moje knjižnice pregledate vašo izposojo, 
podaljšate gradivo, lahko pa si tudi spremenite vaše 
začetno geslo.



 Na prejemanje e-obvestil preko e-pošte ali SMS se 
samostojno naročite/odjavite v okolju Moja knjižnica.

 Nastavitve in podatek o e-naslovu in št. mobilnega 
telefona za potrebe e-obveščanja so v pristojnosti 
člana oz. zakonitega zastopnika in jih osebje 
knjižnice ne vnaša in ne spreminja.

 Preden izberete vrsto e-obvestil, morate najprej 
registrirati vaš e-naslov oz. vaš SMS naslov.

Želite prejemati e-obvestila po e-pošti?
 V poglavju Elektronsko obveščanje kliknite na polje 

e-naslov (slika 4), nato pa vnesite ali po potrebi 
spremenite vaš e-naslov in upoštevajte programska 
navodila.

 Po vnosu vašega e-naslova v okolju Moje knjižnice 
se prijavite na vašo e-pošto in potrdite povezavo, 
ki jo prejmete iz sistema Cobiss.

Želite prejemati e-obvestila na vaš SMS naslov?
 V poglavju Elektronsko obveščanje kliknite 

na polje SMS-naslov (slika 4), nato pa vnesite 
ali po potrebi spremenite vašo št. mobilnega 
telefona in upoštevajte programska 
navodila.

Po registraciji vašega e-naslova ali SMS naslova 
izberite obvestila, ki jih želite prejemati.
 Kliknite na poglavje Elektronsko obveščanje ali 

pregled in možnost spremembe nastavitev za 
elektronsko obveščanje (slika 4).

E l e k t ro n s ko  o bve š č a n j e

Slika 4



 Prijavo ali odjavo na e-obvestila označite s klikom 
v ustreznem okencu, nato pa kliknite gumb 

 (slika 5).
 Izbirate lahko med obvestili, ki jih knjižnica 

omogoča.

 Za točnost podatkov ste osebno odgovorni, v 
nasprotnem primeru ste dolžni poravnati stroške, do 
katerih pride zaradi napačnih podatkov.

 Če želite na e-naslov prejemati brezplačna splošna 
obvestila knjižnice o naših prireditvah, spremembah, 
novostih, predlogih za branje…, se nanje naročite/
odjavite na naši domači strani http://www.mb.sik.si

 v meniju na levi strani izberite Prijava na e-novice in 
sledite navodilom.

OPOZORILO!
Če potrebujete dodatno pomoč pri uporabi servisov 
Cobiss, si lahko pomagate:
 z navodili na naši spletni strani www.mb.sik.si, klik na 

ikono Moja knjižnica (nastavitve vašega računalnika)
 v klepetu ali po e-pošti povprašate na referenčni servis 

Vprašaj knjižničarja http://home.izum.si/izum/qp/ 

Uporabo elektronskega servisa Moja knjižnica določajo 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knji-
žnice in tale navodila.

E l e k t ro n s ko  o bve š č a n j e

Slika 5



E n o te  M a ri b o r s ke  k n j i ž n i ce

Mariborska knjižnica
Uprava: Rotovški trg 2, 2000 Maribor, telefon: 02 235 21 00, telefaks: 02 235 21 27, http://www.mb.sik.si, e-mail: info@mb.sik.si

Pri oblikovanju navodil smo uporabili slikovne in vsebinske predloge elektronskega servisa Moja knjižnica, 
pridobljene s spletne strani http://www.cobiss.si/ (21. 8. 2007) in jih objavljamo z dovoljenjem IZUM-a.

ilustracije: Samo Jenčič, oblikovanje: Mitja Visočnik, tisk: Grafis d. o. o. 2009

Knjižnica Rotovž
Rotovški trg 2, Maribor
02 235 21 02, 02 235 21 03, 
02 235 21 04, 041 248 019

Čitalnica
Rotovški trg 1, Maribor
02 235 21 05

Pionirska knjižnica Rotovž
Rotovški trg 6, Maribor
02 235 21 06, 040 385 845

Knjižnica Tabor,
Izposoja v bolnišnico,
Informacijska točka Sveta Evrope
Dvořakova 3, Maribor
02 330 47 20, 031 472 241

Pionirska knjižnica Tabor
Dvořakova 3, Maribor
02 330 47 21

Knjižnica Nova vas, InfoČuk
Cesta proletarskih brigad 61/a,
02 330 47 23, 040 338 280

Pionirska knjižnica Nova vas
Cesta proletarskih brigad 63/a,
02 330 47 25, 041 848 666

Knjižnica Bistrica ob Dravi
Ulica 27. decembra 2, Bistrica ob Dravi
02 630 07 63

Knjižnica Duplek
Cesta k Dravi 8, Sp. Duplek
02 630 07 60

Knjižnica Hoče
Sršakova 2, Hoče
02 330 47 30

Knjižnica Kamnica
Kamniška graba 2, Kamnica
02 235 21 30

Knjižnica Lovrenc na Pohorju
Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju
02 630 07 64

Knjižnica Pekre
Lackova 180, Pekre
02 330 47 27

Knjižnica Pesnica
Pesnica pri Mariboru 42/a, 
Pesnica
02 655 67 70

Knjižnica Pobrežje
Čufarjeva 5, Maribor
02 421 37 80, 041 267 986

Knjižnica Janka Glazerja Ruše
Falska 24, Ruše
02 630 07 62

Knjižnica Studenci
Obrežna 1, Maribor
02 421 37 82

Knjižnica Šentilj
Maistrova ulica 2, 
Šentilj v Slovenskih goricah
02 650 62 24

Knjižnica Tezno
Zagrebška 18, Maribor
02 330 47 22, 041 267 874

Potujoča knjižnica – bibliobus
Zagrebška 18, Maribor
031 634 460


