Moj COBISS – servis Moja knjižnica
PRIJAVA
Za prijavo v profil Moj Cobiss preko servisa Moja knjižnica mora član pridobiti začetno geslo za dostop. Geslo član
pridobi v katerikoli enoti Mariborske knjižnice, samostojno ga lahko spreminja v okolju Moj Cobiss – Sprememba
gesla.
Po prijavi v profil Moj Cobiss preko
servisa Moja knjižnica, je potrebno
v okencu
najprej dodati Mariborsko
knjižnico, šele nato si lahko član
uredi obveščanje preko e-pošte ali
sms..

E-OBVEŠČANJE
Na prejemanje e-obvestil preko e-pošte and SMS se člani samostojno naročijo/odjavijo v okolju Moj Cobiss_Eobveščanje.

1. Obvestila po e-pošti (e-naslov)
- Vnos ali sprememba e-naslova za prejemanje obvestil vaše knjižnice (Spremeni).
- Na izbrani elektronski naslov član prejme potrditveno e-sporočilo s povezavo, ki jo mora s klikom
potrditi.
- 3. Nastavitve – član izbere obvestila, ki jih želi prejemati in shrani nastavitve (Spremeni).
2. Obvestila preko mobilnega telefona (številka za SMS obveščanje)
- Vnos/sprememba številke za prejemanje SMS-obvestil vaše knjižnice (Pošlji kodo).
- Po vnosu član prejme na tel. štev. SMS-sporočilo z geslom. Geslo član vpiše v polje Geslo in potrdi vnos.
- 3. Nastavitve - član izbere obvestila, ki jih želi prejemati in shrani nastavitve (Spremeni).
mCobiss – Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah omogoča:
- Dostop do informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah
- Iskanje/rezervacija gradiva, pregled/preklic rezervacij, pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka
izposoje, pregled dolgov in omejitev, pregled zgodovine izposoje, prejemanje e-obvestil…in še več.
! E-obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil, zato mora član svoje obveznosti do knjižnice poravnati tudi v primeru,
če e-obvestila o nekem dogodku ni prejel.

REZERVACIJA GRADIVA
V katalogu Cobiss+ (https://plus.si.cobiss.net) član poišče gradivo in si ga rezervira preko servisa Moja knjižnica v
knjižnici v kateri želi prevzeti prispelo rezervirano gradivo.
Če član rezervira gradivo, ki ni prosto v izbrani enoti Mariborske knjižnice, se pojavi obvestilo:
Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja
do... Gradivo vas bo čakalo v oddelku Knjižnica...
Če član rezervira gradivo, ki je prosto v izbrani enoti Mariborske knjižnice, se pojavi obvestilo:
Prejeli smo vaš zahtevek za rezervacijo. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo obvestili po…. Gradivo vas bo čakalo v oddelku
Knjižnica...
!Če rezerviranega gradiva član ne prevzame ali rezervacije ne prekliče, knjižnica obračuna stroške za neprevzeto rezervirano gradivo, po
veljavnem ceniki.

PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE
-

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

-

Opozorilo pove, da izposojenemu gradivu več ni možno podaljšati roka izposoje, ker je:
gradivo rezervirano pri drugemu članu,
število možnih podaljšanj že doseženo (V Mariborski knjižnici si lahko član gradivo podaljša do 63 dni),
pri članu poteklo članstvo v Mariborski knjižnici,
pri članu zabeležen dolg.

DOLGOVI, OMEJITVE
Razlog, da član gradivu ne more podaljšati izposojevalnega roka, so lahko neporavnane terjatve v katerikoli enoti
Mariborske knjižnice ali kakšne druge omejitve.
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Če v Mariborski knjižnici član iskanega gradiva ne najde, mu ga knjižnica lahko priskrbi iz druge knjižnice v Sloveniji
(POZOR: Ne iz druge enote Mariborske knjižnice). Storitev je plačljiva, strošek poravna član, ki gradivo naroči. Za
člane Mariborske knjižnice je medknjižnična izposoja iz Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica brezplačna.
ZGODOVINA IZPOSOJ
Program ponuja možnost pregleda vsega izposojenega gradiva 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.

