Moj COBISS – Moja knjižnica
PRIJAVA
V profil Moj Cobiss servis Moja knjižnica se prijavite z vpisom:
• Mariborska knjižnica
• številko članske izkaznice

•

geslom Opozorilo: če gesla še nimate, nam na info@mb.sik.si posredujte vaš e-naslov, na katerega boste prejeli
povezavo za registracijo in nastavitev gesla.

Po prijavi v profil Moj Cobiss, v
okencu
,
najprej dodate Mariborsko
knjižnico, nato izberete
vrsto e-obveščanja..
E-OBVEŠČANJE
Na prejemanje e-obvestil na e-naslov ali SMS se samostojno naročite/odjavite v okolju Moj Cobiss_E-obveščanje.
! E-obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil, zato ste obveznosti do knjižnice dolžni poravnati tudi v
primeru, če e-obvestila o nekem dogodku niste prejeli.

1.

2.

3.

Obvestila po e-pošti (e-naslov)
- Vnos ali sprememba e-naslova za prejemanje obvestil vaše knjižnice (Spremeni).
- Na izbrani e- naslov prejmete potrditveno e-sporočilo s povezavo, ki jo s klikom potrdite
Obvestila preko mobilnega telefona (številka za SMS obveščanje)
- Vnos/sprememba številke za prejemanje SMS-obvestil vaše knjižnice (Pošlji kodo).
- Po vnosu prejmete na tel. štev. SMS-sporočilo z geslom. Geslo vpišete v polje Geslo in potrdite vnos.
Nastavitve
- Izberite obvestila, ki jih želi prejemati in shranite nastavitve (Spremeni).

! V Moji knjižnici se lahko naročite tudi na prejem zadolžnice (seznam izposojenega gradiva) na vaš e-naslov.
DOLGOVI, OMEJITVE
Neporavnane terjatve do knjižnice so razvidne na zavihku Dolgovi, omejitve. S klikom na gumb
enostavno poravnate vaš dolg do knjižnice. S tem vam je omogočena takojšnja uporaba naših storitev.
Opozorilo: v primeru opomina vas prosimo, da predhodno vrnete gradivo.

pa lahko

REZERVACIJA GRADIVA
Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na posamezen zapis prikličete podrobnejše podatke o
gradivu in zalogi v posameznih knjižnicah. Če knjižnica omogoča rezervacije gradiva, lahko s klikom na gumb Rezerviraj, gradivo
rezervirate.
Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v Moj profil COBISS se izvede rezervacija (če ne velja nobena omejitev).
Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in sporočilo, ki je odvisno od tega, ali ste rezervirali prosto ali izposojeno gradivo.
Rezervirano gradivo se prikaže v seznamu Rezervirano.
PREKLIC REZERVACIJE
Rezervacijo gradiva lahko tudi prekličete. Prekličete lahko rezervacijo gradiva, ki:
- je trenutno izposojeno pri drugem članu (smo v čakalni vrsti);
- je v obdelavi;
- že čaka na nas v knjižnici.
!Če rezerviranega gradiva ne prevzamete ali rezervacije ne prekličete, knjižnica obračuna stroške za neprevzeto rezervirano
gradivo po veljavnem ceniku.
PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE
-

Prijava v profil Moj Cobiss/Moja knjižnica/Mariborska knjižnica/Gradivo
V zavihku "Izposojeno" izberete gradivo, ki ga želite podaljšati in izberete okence

-

Opozorilo: roka izposoje ni možno podaljšati, ker je:
gradivo rezervirano pri drugemu članu,
število možnih podaljšanj je že doseženo (V Mariborski knjižnici je najdaljši izposojevalni rok 63 dni),
poteklo članstvo v Mariborski knjižnici,
zabeležen dolg.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Če v Mariborski knjižnici iskanega gradiva ne najdete, vam ga lahko priskrbimo iz druge knjižnice v Sloveniji (POZOR: Ne iz druge
enote Mariborske knjižnice). Strošek poravnate v skladu z veljavnim cenikom . Za člane Mariborske knjižnice je medknjižnična
izposoja iz Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica brezplačna.
ZGODOVINA IZPOSOJ
Program ponuja možnost pregleda nad izposojenim gradivom od leta 2008 dalje.
Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, telefon: 02 23 52 100, http://mb.sik.si, e-mail:info@mb.sik.si
Pri oblikovanju navodil smo uporabili slikovne in vsebinske predloge servisa Moja knjižnica, pridobljene s spletne strani https://plus.si.cobiss.net/opac7
in jih objavljamo z dovoljenjem IZUM-a.

