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Člani knjižnice se pojavljajo kot naročniki gradiva v medknjižnični izposoji. 

Zato je v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja dodan razred Član. Če 

knjižnica uporablja segment COBISS3/Izposoja, je dodan tudi razred Cenik.  

Če knjižnica izvaja postopke izposoje v okolju COBISS2 (uporablja segment 

COBISS2/Izposoja), lahko v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

podatke o članih, ki se pojavljajo kot naročniki gradiva v medknjižnični 

izposoji,  le pregledujemo in uporabimo, medtem ko jih lahko vnašamo in 

spreminjamo samo v segmentu COBISS2/Izposoja. V tem segmentu določimo 

tudi člana, pri katerem bodo evidentirane rezervacije gradiva domače knjižnice 

za medknjižnično izposojo. Podatke o tem članu (običajno je to organizacijska 

enota knjižnice) lahko spreminjamo, njegova evidenca rezerviranega gradiva pa 

se vzdržuje programsko, z izvedbo določenih postopkov v segmentih 

COBISS3/Medknjižnična izposoja in COBISS2/Izposoja. 

Ko naročniku medknjižnične izposoje v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja izposodimo gradivo domače knjižnice, ki smo ga zanj prej rezervirali, 

se v segmentu COBISS2/Izposoja rezervacija tega gradiva zbriše iz evidence 

vsega rezerviranega gradiva za medknjižnično izposojo pri članu, pri katerem 

so evidentirane rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo, v lokalni bazi 

podatkov o izposojenem gradivu pa se evidentira medknjižnična izposoja 

gradiva domače knjižnice (pri članu 9999999 Medknjižnična izposoja). Pri 

vračilu gradiva v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja se prav tako 

ažurirajo podatki o medknjižnični izposoji v segmentu COBISS2/Izposoja in 

spremeni se status gradiva domače knjižnice. 

Če naša knjižnica izvaja postopke izposoje v okolju COBISS3 (uporablja 

segment COBISS3/Izposoja), lahko v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja podatke o članih, ki se pojavljajo kot naročniki gradiva v 

medknjižnični izposoji, pregledujemo in uporabimo, če imamo pooblastilo 

LOAN_BASIC – vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba 

postopkov v izposoji, pa jih lahko tudi vnašamo in spreminjamo. Ker se vsaka 

rezervacija gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo evidentira tudi 

pri konkretnem naročniku, ni treba določati posebnega člana, pri katerem bodo 

evidentirane vse rezervacije gradiva domače knjižnice za medknjižnično 

izposojo.   
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