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E-knjige in COBISS 



Izposoja e-knjige 
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• Ena e-knjiga/en uporabnik 
• Bralec (član knjižnice) si lahko e-knjigo izposodi od kjer koli in 

kadar koli 
• Izposoja je časovno omejena 
• V tem času je e-knjiga na voljo bralcu za prenos na poljubno 

končno napravo (ali več naprav) 
• E-knjiga je zaščitena z DRM-zaščito (Digital Rights Management)  
• Po poteku izposoje se e-knjiga „vrne“ v knjižnico in je ponovno na 

voljo za izposojo 
 



Portali za izposojo e-knjig 
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• Knjižnica ne kupi fizične oblike gradiva, ampak dostop do gradiva 
• Uporabniki lahko iščejo e-knjige in si jih izposodijo 
• Izposojene e-knjige lahko prenesejo na bralnike oz. naprave, ki 

omogočajo branje e-knjig 
 

• Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig Biblos 
 



Vključitev izposoje e-knjig v sistem COBISS 
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• Omogočiti bralcem iskanje e-knjig v COBISS/OPAC na enak način, 
kot sicer iščejo druge vrste gradiva 

• Omogočiti knjižnicam, da predstavijo svojo celotno ponudbo 
gradiva na enem mestu in da vodijo nabavne postopke za e-knjige 
na enak način, kot za ostalo gradivo 

• Vodenje statistike izposoj na nacionalnem nivoju (npr. najbolj 
brano gradivo) 

• Statistiko izposoj bi lahko upoštevali tudi pri izračunu knjižničnega 
nadomestila 

 



Razvoj novega segmenta COBISS3/Elektronski viri 
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• Razvoj v letih 2013, 2014 
• Delovna skupina, v kateri so sodelovale Mestna knjižnica 

Ljubljana, Mariborska knjižnica, Osrednja knjižnica Celje, Narodna 
in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Univerzitetna knjižnica 
Maribor in knjižnica IZUM 

• Namestitev v živo okolje: 16. 6. 2014 
• Omogoča: 

− vodenje licenc za izposojo e-knjig in licenc za druge e-vire 
− vodenje plačil teh virov 
− povezovanje s portali za izposojo e-knjig 

 



COBISS3/Elektronski viri – razredi 
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Vmesniki za povezavo s portalom za izposojo e-knjig 
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1. Strežnik LDAP 
 

• omogoča, da se v postopku izposoje član avtorizira z istim 
uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporablja za prijavo v 
Mojo knjižnico 

  
 



Vmesniki za povezavo s portalom za izposojo e-knjig 
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2. Spletna storitev za prenos podatkov o nabavi licence 
 

• omogoča prenos podatkov o licenci, ki jo je knjižnica kupila na 
portalu Biblos 

• podatki o licenci se prenesejo v sistem COBISS  
• knjižnica ima na enem mestu vpogled v opravljeno nabavo 

licenc na različnih portalih za izposojo e-knjig 
 



Vmesniki za povezavo s portalom za izposojo e-knjig 
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3. Spletna storitev za pregled nabavljenih licenc 
 

• omogoča vpogled v vse nabavljene licence  
• namenjena preverjanju pravilnosti prenosa med obema 

sistemoma 
 
 



Vmesniki za povezavo s portalom za izposojo e-knjig 
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4. Spletna storitev za prenos podatkov o izposoji  
 

• ko si bralec uspešno izposodi e-knjigo, se podatki o izposoji 
prenesejo v sistem COBISS 

• na enem mestu omogoča vpogled v vse izposoje, tako v 
knjižnici kot na zunanjih portalih za izposojo e-knjig 
 
 
 



Vmesniki za povezavo s portalom za izposojo e-knjig 
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5. Spletna storitev za prenos računa  
 

• omogoča prenos računa v sistem COBISS 
• prihrani ročni vnos podatkov o prejetem računu 
• storitev je trenutno v fazi razvoja 

 
 



Vmesniki za povezavo s portalom za izposojo e-knjig 
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  Neodvisnost od ponudnika storitve izposoje e-knjig 
 



Potek nakupa licence in potek izposoje e-knjige 
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Pretok podatkov iz portala Biblos v COBISS 
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• Za obdobje od 1. 1. 2014 do 9. 11. 2014 
• 52 knjižnic: 

− nacionalna 
− 46 splošnih 
− 2 visokošolski 
− 3 šolske  

 
 
 
 
 

Štev. naslovov 
e-knjig 

Štev. licenc – 
osnovni paket 

Štev. licenc – 
zakup izposoj 

Skupaj licenc Štev. izposoj – 
osnovni paket 

Štev.  izposoj – 
zakup izposoj 

Skupaj izposoj 

886 9.880 3.894 13.774 1.756 7.393 9.149 



Prikaz dostopnosti e-knjig v COBISS/OPAC 
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• Iskanje e-knjig 
• Prikaz zapisa v vzajemni bazi COBIB.SI (in podatek o številu 

izposoj) 
• Prikaz zapisa v lokalni bazi podatkov 
• Izposoja e-knjige 

 
http://www.cobiss.si/ 
 

http://www.cobiss.si/


E-knjige v Moji knjižnici – seznam izposojenih e-knjig 
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E-knjige v Moji knjižnici – zgodovina doslej izposojenih e-knjig 
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Načrti 
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• Realizacija samodejnega prenosa računa iz portala Biblos v 
COBISS3/Elektronski viri 

• Vključitev podpore za iskanje in prilagojen prikaz e-knjig v 
mCOBISS 

• Prilagojen prikaz transakcij izposoje e-knjig v COBISS3/Izposoja in 
COBISS2/Izposoja 
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