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Spoštovani! 
 
 
 
Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig BIBLOS, ki je proizvod Študentske založbe, bo začel 
delovati v polnem obsegu 1. 7. 2013. Da bi zagotovili preglednost podatkov o kupljenih licencah 
in izposoji e-knjig tudi v sistemu COBISS, sta se IZUM in Študentska založba dogovorila o 
povezavah med obema sistemoma. 
 
Knjižnicam, ki bodo za svoje člane do 1. 7. 2013 s Študentsko založbo podpisale pogodbo o 
uporabi sistema za izposojo e-knjig BIBLOS, bomo predvidoma do tega dne prenesli v lokalne 
baze vse tiste bibliografske zapise, ki bodo do 28. 6. 2013 urejeni v COBIB-u. Gre za 
predvidoma 338 zapisov. Zapise so uredili v NUK in MKL. Nadaljnjih 150 naslovov e-knjig, ki 
bodo po napovedi Študentske založbe tudi dostopni v sistemu BIBLOS že s 1. julijem, bomo 
prenesli v lokalne baze knjižnic, ko nas bo knjižnica MKL obvestila, da so zapisi urejeni. Zapise 
bo v lokalni bazi možno poiskati po oznaki EKB (elektronska knjiga BIBLOS) v podpolju 992b. 
Po prenosu bodo knjižnice morale preveriti in po potrebi urediti vsebino v podpoljih 675b in 
675s, polj 996/997 pa ne bodo smele vpisovati. 
 
V IZUM-u razvijamo nov segment COBISS3/Elektronski viri, ki bo predstavljal celovito 
informacijsko podporo e-virom in bo omogočal upravljanje licenc in plačevanje vseh vrst e-virov 
(e-knjig, e-serijskih publikacij in baz podatkov) in povezavo sistema COBISS s portali 
založnikov e-knjig. Knjižnice bodo lahko vodile podatke o e-virih (paketih ali posamičnih), ki so 
jih kupile v trajno last ali pa so kupile le dostop do njih za neko določeno obdobje. Omogočeno 
bo tudi plačevanje avansov in računov ter vodenje porabe sredstev za e-vire po skladih po 
podobnih principih, kot veljajo v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije. 
 
Za tiste e-vire, ki si jih morajo člani knjižnic izposoditi, če želijo dostopati do njih, dopolnjujemo 
funkcionalnost v segmentih COBISS2/Izposoja in COBISS3/Izposoja. V prikazu zapisa v 
programski opremi COBISS/OPAC bo vidno skupno število licenc oz. izvodov za izposojo, 
trenutno število izposojenih in prostih izvodov, omogočena pa bo tudi povezava do sistema, ki 
ga ima ponudnik e-knjig. V servis Moja knjižnica bo vključena evidenca izposojenih e-virov. 
 



 
Pri razvoju novega segmenta za elektronske vire in dopolnjevanju obstoječih segmentov in 
servisov programske opreme COBISS smo trenutno v fazi priprave programskih rešitev, ki pa jih 
1. 7. 2013 žal še ne bomo mogli predati knjižnicam. S Študentsko založbo smo se dogovorili, da 
bo hranila podatke o kupljenih licencah in vseh izvršenih izposojah e-knjig, v IZUM-u pa jih 
bomo naknadno prenesli v sistem COBISS in bodo vidni v novem segmentu 
COBISS3/Elektronski viri ter obstoječih segmentih COBISS2/Izposoja in COBISS/OPAC ter v 
servisu Moja knjižnica. Takrat bodo knjižnice lahko v segmentu COBISS3/Elektronski viri 
vpisale vse račune, ki jih bo medtem izstavila Študentska založba.  
 
O vseh nadaljnjih aktivnostih na tem področju vas bomo sproti obveščali. 
 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
 
 
 
 

Robert Vehovec, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 
VODJA ODDELKA  DIREKTOR 

Razvoj programske opreme   
 
 
 
 
 
 


