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1 UVOD 

Segment COBISS3/Elektronski viri podpira nabavo elektronskih virov (v 

nadaljevanju e-virov), ki so objavljeni na svetovnem spletu ali računalniških 

omrežjih.  

Postopke nabave e-virov lahko izvajamo tako za gradivo, za katero v lokalni 

bazi podatkov obstaja bibliografski zapis, kot tudi za vse drugo gradivo. 

Nabava e-virov na fizičnih nosilcih je podprta s segmentoma COBISS3/Nabava 

in COBISS3/Serijske publikacije.  

V navodilih so opisani vsi osnovni postopki, povezani z nabavo e-virov, ki jih 

lahko izvedemo v segmentu COBISS3/Elektronski viri.  

Med e-vire uvrščamo različne podatkovne zbirke: e-knjige, e-serijske 

publikacije, baze podatkov, zvočne knjige, e-videe itd. Knjižnice lahko 

nabavijo paket (zbirko) e-virov ali samostojen e-vir (npr. spletni slovar). Pri 

tem gre običajno za nakup licence za dostop do e-virov za določeno obdobje. 

Knjižnica lahko kupi e-vir tudi v trajno last in z nakupom postane lastnik 

vsebine. Do e-virov lahko dostopamo bodisi tako, da jih pregledujemo na 

spletnem naslovu, bodisi tako, da si jih izposodimo in naložimo na bralno ali 

kakšno drugo mobilno napravo. Izposojamo si lahko predvsem e-knjige, 

zvočne knjige, e-videe itd. Izposoja poteka po podobnih načelih, kot veljajo pri 

izposoji tiskane knjige. 

Pred začetkom izvedbe postopkov pridobivanja gradiva v segmentu 

COBISS3/Elektronski viri moramo: 

• vpisati v bazo podatkov o partnerjih ponudnike e-virov, s katerimi

sklepamo licenčne pogodbe

• odpreti sklade, v katerih vodimo nakazila, porabo in stanje namensko

zbranih sredstev za nakup e-virov

• nastaviti začetne vrednosti na števcih listin

Ob nakupu e-vira vpišemo podatke o paketu ali o licenci za samostojni e-vir in 

sklenjeni licenčni pogodbi. Če za e-vir obstaja bibliografski zapis v lokalni 

bazi podatkov, lahko podatke o licenci povežemo z bibliografskim zapisom. 

Pred računom lahko od dobavitelja prejmemo predračun, avansni račun, 

ponudbo za plačilo ali kakšno drugo obvestilo o znesku zahtevanega plačila 
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pred nakupom paketa e-virov ali posamezne licence. Na osnovi prejetega 

dokumenta plačamo dobavitelju avans.  

Z računom plačamo paket, licenco za izposojo spletnega vira (npr. e-knjige, 

zvočne knjige itd.), uporabnino za spletne vire, članarino ali DRM-zaščito 

(Digital rights management) gradiva.  

Prejete obvezne izvode e-virov evidentiramo kot licence. Zavezancu pošljemo 

potrdilo o prejemu. Kadar želimo obvezne izvode izterjati od zavezanca, ki jih 

je dolžan poslati nacionalni depozitarni knjižnici, pripravimo reklamacijo.  

Sistem COBISS omogoča povezavo s tistimi portali za izposojo spletnih virov, 

ki so povezljivi s sistemom COBISS. Pri prijavi člana knjižnice na portal se 

preverijo podatki za avtentikacijo člana. Pri nakupu licence za izposojo 

spletnega vira na portalu ponudnika se podatki o licenci programsko vpišejo v 

segment COBISS3/Elektronski viri. Vsakokrat, ko si član knjižnice izposodi  

spletni vir, se to programsko zabeleži v segmentu COBISS3/Izposoja. Hkrati se 

v segmentu COBISS3/Elektronski viri osvežijo tudi podatki o pripadajoči 

licenci. 

Segment COBISS3/Elektronski viri je povezan s segmenti COBISS3/Nabava, 

COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Izposoja, COBISS3/Izpisi in 

COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

V segmentu COBISS3/Elektronski viri lahko delajo vsi, ki imajo pooblastila za 

delo v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije. 
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