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8.7 ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE ZA NAROČNIKE ČLANE 

Domača knjižnica lahko ponudi svojim članom možnost, da se naročijo na 

elektronsko obveščanje, ki vključuje različna obvestila po e-pošti in  

SMS-obvestila. 

Obvestila se programsko izdelajo pri izvajanju določenega postopka ali 

izpolnitvi določenega pogoja.  

Domača knjižnica z nastavitvijo ustreznih parametrov sama določi, katera 

elektronska obvestila bo pošiljala članom in na kakšen način.  

V skladu z izborom knjižnice se lahko člani nato naročijo na elektronsko 

obveščanje ter izberejo vrsto obvestil (npr. obvestilo o poteku roka izposoje, o 

poteku članstva ...) in način prejemanja (e-pošta, SMS).  

Pred prijavo morajo člani poslati svoj e-naslov in številko mobilnega telefona, 

kamor jim bomo pošiljali obvestila. Oba podatka evidentiramo pri podatkih o 

članu (v okolju COBISS2 ali COBISS3). 

Vzdrževanje parametrov za elektronsko obveščanje na nivoju knjižnice in 

vzdrževanje parametrov obveščanja pri članu sta opisana v priročnikih 

COBISS2/Izposoja (ukaz EDIT NOTIFY) in COBISS3/Izposoja (gl. pogl. 2.4).   

8.7.1 Obvestilo o skorajšnjem poteku roka 

izposoje 

Član, ki je naročnik v medknjižnični izposoji, se lahko naroči tudi na obvestilo 

o skorajšnjem poteku roka izposoje.  

Tovrstno obvestilo se izdela programsko. Vsak dan se za vsakega člana, ki je 

naročen na elektronsko obveščanje, programsko preveri seznam gradiva, 

izposojenega preko medknjižnične izposoje, ki mu v prihodnjih dneh poteče 

rok izposoje. Za gradivo, ki mu rok izposoje poteče čez določeno število dni, 

program izdela in pošlje obvestilo članu (po e-pošti ali kot SMS-obvestilo). 

Koliko dni pred potekom roka izposoje bo član dobil to obvestilo, pa je odvisno 

od nastavitve v inicializacijski datoteki domače knjižnice. 

Po prejemu obvestila ima član še dovolj časa, da zaprosi za podaljšanje roka 

izposoje, preden se ta rok ne izteče. 

8.7.2 Obvestilo o nerealizirani dobavi 

Član, ki je naročnik v medknjižnični izposoji, lahko prejme tudi SMS-obvestilo 

o nerealizirani dobavi gradiva.  
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Na tovrstno obvestilo se članu ni treba posebej naročiti. Obvestilo se izdela ob 

evidentiranju nerealizirane dobave, pod pogojem, da je član poslal svoj 

zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a in v njem navedel, da želi v primeru 

nerealizirane dobave gradiva prejeti SMS-obvestilo.   

Gl. pogl. 3.9.   

8.7.3 Obvestilo o prispelem gradivu 

Član, ki je naročnik v medknjižnični izposoji, lahko prejme tudi SMS-obvestilo 

o prispelem gradivu.  

Na tovrstno obvestilo se članu ni treba posebej naročiti. Obvestilo se izdela ob 

pripravi dobavnice, pod pogojem, da je član poslal svoj zahtevek za MI preko 

COBISS/OPAC-a in v njem navedel, da želi prejeti SMS-obvestilo, ko bomo 

od dobavitelja prejeli gradivo, ki smo ga zanj naročili. 

Gl. pogl. 4.8 in pogl. 5.1.   
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