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knjižnici.  

Podatke o domači knjižnici za ažuriranje baze podatkov COLIB vnašamo v 

urejevalnik Domača knjižnica pod zavihkoma Podatki za COLIB (1) in 

Podatki za COLIB (2).  

Pod zavihkom Podatki za COLIB (1) vnašamo podatke o: 

 odgovorni osebi (tj. ravnatelj, direktor ali vodja knjižnice), in sicer 

znanstveni naslov ter ime in priimek odgovorne osebe, njen e-naslov 

ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo v urejevalniku 

Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb Ravnatelj, direktor 

ali vodja knjižnice); podatki o odgovorni osebi so obvezni, in sicer 

moramo vpisati vsaj ime in priimek odgovorne osebe, njen e-naslov ter 

številke telefonov 

 kontaktni osebi za COBISS, in sicer znanstveni naslov ter ime in 

priimek kontaktne osebe za COBISS, delovno mesto oz. oddelek 

zaposlitve, e-naslov ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo 

v urejevalniku Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb 

Kontaktna oseba za COBISS); podatki o kontaktni osebi za COBISS 

so obvezni, in sicer moramo vpisati vsaj ime in priimek te osebe, njen 

e-naslov ter številke telefonov 

 drugih odgovornih osebah (npr. vodje oddelkov), in sicer znanstveni 

naslov ter ime in priimek odgovorne osebe, delovno mesto oz. oddelek 

zaposlitve, e-naslov ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo 

v urejevalniku Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb Nov 

objekt pod zavihkom Druge odgovorne osebe); podatki o drugih 

odgovornih osebah za COBISS niso obvezni, če pa jih vpišemo, pa  

moramo vpisati vsaj ime in priimek teh oseb 

 za medknjižnično izposojo, in sicer znanstveni naslov ter ime in 

priimek kontaktne osebe za MI, njeno delovno mesto oz. oddelek 

zaposlitve, e-naslov ter številke telefonov in faksov (vrednosti vnašamo 

v urejevalniku Kontaktna oseba, ki se odpre po kliku na gumb Nov 

objekt pod zavihkom Podatki za medknjižnično izposojo); noben 

podatek ni obvezen 

 

Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni podatke za medknjižnično izposojo (npr. e-naslov ali  

številko telefona), moramo to spremeniti med podatki o kontaktih za 

medknjižnično izposojo, ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3 

(zavihek Podrobnosti), in tudi med podatki za medknjižnično izposojo, s 

katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB (zavihek Podatki za COLIB (1)). O 

spremembi e-naslova mora knjižnica obvestiti tudi IZUM.  

 

Pod zavihkom Podatki za COLIB (2) vnašamo:    

 podatke o dostopnosti gradiva in storitev za uporabnike (vrednosti pri 

"Dostopnost storitev") 

 podatke o prostorih knjižnice in zaposlenih (vrednosti pri "Uporabna 

površina v m
2
", "Število mest v čitalnici" in "Število zaposlenih") 
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 podatke o odprtosti knjižnice za uporabnike in kontaktne podatke o 

knjižnici in njenih oddelkih (tj. organizacijskih enotah, strokovnih in 

splošnih službah itd.; vrednosti vnašamo v urejevalniku Kontaktni 

oddelek, ki se odpre po kliku na gumb Nov objekt pod zavihkom 

Oddelki/del. čas)  

 kontaktne podatke o knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za potrebe 

aplikacije mCOBISS (vrednosti vnašamo v urejevalniku Kontaktni 

oddelek, ki se odpre po kliku na gumb Nov objekt pod zavihkom 

Oddelki (mCOBISS)) 

2.1.5.1 Vnos kontaktnih podatkov o knjižnici in njenih 

oddelkih ter podatkov o odprtosti knjižnice  

Kontaktne podatke o knjižnici in njenih oddelkih (tj. organizacijskih enotah, 

strokovnih in splošnih službah itd.) ter podatke o odprtosti knjižnice za 

uporabnike vnašamo v urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkom Podatki 

za COLIB (2)/Oddelki/del. čas.  

Ko vnašamo podatke o novem oddelku, moramo obvezno vpisati ime oddelka 

ter še vsaj telefonsko številko in e-naslov (za shranjevanje kontaktnih podatkov 

o oddelku), ali delovni čas v dnevih in urah (za shranjevanje podatkov o 

odprtosti oddelka za uporabnike), sicer podatkov ne bomo mogli shraniti.  

V vsaki knjižnici je med podatki o oddelkih, s katerimi ažuriramo bazo 

podatkov COLIB (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas), vpisan 

vsaj en oddelek, pri katerem vzdržujemo kontaktne podatke o knjižnici  

(e-naslov knjižnice ter številke telefonov in faksov) ter podatke o odprtosti 

knjižnice za uporabnike (delovni čas v dnevih in urah ter opombe). Če ima 

knjižnica vpisane kontaktne podatke o več oddelkih, vzdržujemo kontaktne 

podatke o knjižnici vedno pri tistem oddelku, ki je v seznamu oddelkov na 

prvem mestu. 

 

Opozorilo: 

Podatkov o oddelku, ki je v seznamu oddelkov (zavihek Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki/del. čas) na prvem mestu, ni možno zbrisati! 

 

Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni svoj e-naslov, številko telefona ali faksa, moramo to 

spremeniti med splošnimi podatki o domači knjižnici (zavihek Splošno), med 

podatki o oddelku knjižnice (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas), 

pri katerem so vneseni podatki za knjižnico (tj. prvi oddelek v seznamu 

oddelkov), če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, pa še med 

podatki, kjer so vneseni kontaktni podatki o knjižnici za potrebe aplikacije 

mCOBISS (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS). Na osnovi teh 

podatkov namreč IZUM dnevno pripravlja t. i. distribucijske liste za 

obveščanje knjižnic. 
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Opozorilo: 

Delovni čas knjižnice in njenih oddelkov vnašamo ločeno po dnevih in urah, 

dopišemo pa lahko še opombo. Podatki se v bazi podatkov COLIB povežejo. 

 

Primer:  

V oknu Delovni čas – dnevi vpišemo dve vrednosti, npr.:  

1. od ponedeljka do srede:  

2. v četrtek in petek:  

V oknu Delovni čas – ure vpišemo prav tako dve vrednosti, ki ustrezata 

vrednostim delovnega časa po dnevih:   

1. od 10. do 19. ure (tj. delovni čas za prve tri delovne dni v tednu) 

2. od 9. do 16. ure (tj. delovni čas za četrtek in petek) 

V oknu Opombe vpišemo eno vrednost: 

1. poletni delovni čas  

Ko bomo v bazi podatkov COLIB (na spletu) poiskali podatke o knjižnici, se 

bodo podatki o delovnem času knjižnice izpisali v naslednji obliki: 

… od ponedeljka do srede: od 10. do 19. ure, v četrtek in petek: od 9. do 16. 

ure, poletni delovni čas   

 

Opozorilo: 

Pri kontaktnih osebah in oddelkih lahko vpišemo več številk telefonov in faksov 

ter e-naslovov. Navodila za vnos so v priročniku Osnovna navodila COBISS3;  

gl. pogl. 4.2.1.3. 

 

Podatki, ki jih vnašamo pod zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. 

čas, se v bazo podatkov COLIB prenesejo, ko shranimo podatke o domači 

knjižnici (v urejevalniku Domača knjižnica kliknemo gumb V redu). Razen 

teh podatkov se v bazo COLIB prenesejo še podatki, ki jih vnašamo pod 

zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS), ter še nekateri drugi 

podatki o domači knjižnici, ki se sicer shranjujejo v okolju COBISS3 v 

razredih Domača knjižnica in Partner: naslov sedeža, spletni naslov knjižnice 

in identifikacijska številka za DDV ali davčna številka (z zavihka Splošno) ter 

spletni naslov, na katerem knjižnica objavi pogoje za naročanje gradiva in 

cenik storitev medknjižnične izposoje (z zavihka Podrobnosti). 

2.1.5.2 Vnos kontaktnih podatkov o knjižnici in njenih 

oddelkih za izposojo za potrebe aplikacije 

mCOBISS  

Kontaktne podatke o knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za potrebe 

aplikacije mCOBISS vnašamo v urejevalniku Domača knjižnica pod 

zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS).  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, običajno vpišemo vse 

oddelke, ki izposojajo gradivo, tudi takšne, ki še nimajo računalniško podprte 
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izposoje (izjema so šolske knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po 

oddelkih, kjer podatkov o oddelku, ki je določen kot učbeniški sklad, ne 

vpisujemo). Ko vnašamo podatke o novem oddelku, moramo pri "Oddelek" 

vpisati dvomestno kodo oddelka ali jo izbrati iz šifranta, ki vključuje oddelke 

knjižnice iz lokalnega šifranta oddelkov (CODE 301). Po vnosu kode oddelka 

se ime oddelka prenese v vnosno polje pri "Ime oddelka (za mCOBISS)", kjer 

ga lahko spremenimo. Vnos tega podatka je obvezen. Vpišemo še preostale 

podatke: poštni naslov, telefonsko številko, e-naslov ter koordinati GPS (v 

decimalnih stopinjah), ki se uporabljata za prikaz lokacije oddelka na 

zemljevidu. Koordinati GPS morata biti vneseni v dovoljenih intervalih 

(koordinata X v intervalu od –90.0 do 90.0, koordinata Y pa v intervalu od  

–180.0 do 180.0 decimalnih stopinj). 

 

Opozorilo za knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih: 

V šolskih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, podatkov o 

oddelku, ki je določen kot učbeniški sklad, ne vpisujemo!  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, je prav tako možno 

vpisati tudi samo splošne podatke o knjižnici. V tem primeru lahko vnosno 

polje pri "Oddelek" pustimo prazno.  

 

Če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, med podatki pod 

zavihkom Domača knjižnica/Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS) 

vpišemo kontaktne podatke o knjižnici: kratek naziv knjižnice, poštni naslov, 

telefonsko številko, e-naslov, ter koordinate za prikaz lokacije knjižnice na 

zemljevidu. 

 

Opozorilo: 

V knjižnicah, ki izposoje nimajo organizirane po oddelkih, lahko v bazo 

podatkov COLIB za potrebe aplikacije mCOBISS shranimo samo kontaktne 

podatke o knjižnici (kreiramo lahko samo en objekt)! 

 

Opozorilo: 

Ko knjižnica spremeni svoj e-naslov, številko telefona ali faksa, moramo to 

spremeniti med splošnimi podatki o domači knjižnici (zavihek Splošno), med 

podatki o oddelku knjižnice (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. čas), 

pri katerem so vneseni podatki za knjižnico (tj. prvi oddelek v seznamu 

oddelkov), če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, pa še med 

podatki, kjer so vneseni kontaktni podatki o knjižnici za potrebe aplikacije 

mCOBISS (zavihek Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS). Na osnovi teh 

podatkov namreč IZUM dnevno pripravlja t. i. distribucijske liste za 

obveščanje knjižnic. 

Ko se spremeni poštni naslov določenega oddelka za izposojo (če ima knjižnica 

izposojo organizirano po oddelkih), ga moramo spremeniti med podatki o tem 

oddelku pod zavihkom Podrobnosti/Oddelki za izposojo ter pod zavihkom 

Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS).    
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2.1.5.3 Urejanje vrstnega reda podatkov v zapisu iz 

COLIB-a 

Po potrebi lahko v zapisu iz COLIB-a uredimo vrstni red: 

 oddelkov knjižnice 

 podatkov o odprtosti knjižnice  

 oddelkov za izposojo za potrebe aplikacije mCOBISS 
 

1. Poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi vrstni red podatkov v zapisu iz 

COLIB-a. 

Odpre se okno za izbiro vrste podatkov, ki jih želimo urediti.  

3. Izberemo vrsto podatkov in kliknemo gumb V redu. 

Za izbrano vrsto podatkov se odpre okno za urejanje vrstnega reda vnesenih 

podatkov:  

 Če smo za urejanje izbrali oddelke knjižnice, se odpre okno, v katerem 

je seznam imen tistih oddelkov, ki smo jih vnesli v urejevalniku 

Domača knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki/del.čas, pri katerih so vneseni vsaj kontaktni podatki (e-

naslov ter številke telefonov in faksov).   

 Če smo za urejanje izbrali podatke o odprtosti knjižnice, se odpre okno, 

v katerem je seznam imen tistih oddelkov, ki smo jih vnesli v 

urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB 

(2)/Oddelki/del.čas, pri katerih je vnesen vsaj delovni čas (v dnevih in 

urah). 

 Če smo za urejanje izbrali oddelke za izposojo za potrebe aplikacije 

mCOBISS, se odpre okno, v katerem je seznam imen tistih oddelkov, ki 

smo jih vnesli v urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkom 

Podatki za COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS).   

4. Uredimo vrstni red podatkov. Oddelek v seznamu pomaknemo za mesto 

navzgor, če ga v seznamu označimo in kliknemo gumb Gor, oz. za mesto 

navzdol, če kliknemo gumb Dol. Če želimo izbrani oddelek pomakniti za 

več kot eno mesto navzgor ali navzdol, vpišemo izbrano število pri "Število 

mest" in nato kliknemo gumb Gor ali Dol. 

5. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 
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