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4.1 NAKUP LICENCE ZA IZPOSOJO SPLETNEGA VIRA 

Ob nakupu licence za izposojo spletnega vira (e-knjige, zvočne knjige itd.) na 

portalu spletnih virov se v segmentu COBISS3/Elektronski viri programsko 

kreira nova licenca v razredu Licenca za izposojo. Če bibliografski zapis za ta 

spletni vir še ne obstaja v lokalni bibliografski bazi podatkov, se ob tem 

avtomatsko prevzame iz vzajemne baze podatkov. 

Licenca ima vpisane naslednje podatke: 

• številka, ki enolično označuje licenco 

• ID licence ponudnika: identifikacijska oznaka, ki jo določi ponudnik 

• oznaka veljavnosti licence: atribut "Veljavno" ima vrednost Da 

• naslov 

• ISBN 

• COBISS.SI-ID 

• oznaka ponudnika ali portala (npr. Biblos, Audibook) 

• vrsta licence, ki lahko ima eno od naslednjih vrednosti: osnovni paket, 

časovni zakup dostopa, arhivski izvod, brezplačni dostop, zakup 

izposoj, trajni dostop, trajna last, drugo 

• datum in čas začetka veljavnosti licence  

• datum in čas poteka veljavnosti licence 

• število hkratnih izposoj 

• število prostih izposoj 

• cena 

• uporabniško ime 

• datum vnosa 
 

Vsaka sprememba podatkov o licenci se zabeleži in je dostopna preko gumba 

Spremembe. 

Zabeležita se tudi število zakupljenih izposoj in datum nakupa; podatka sta 

dostopna preko gumba Nakupi, izposoje. 

V COBISS3 ne moremo sami vnesti podatkov o novi licenci za izposojo ali 

spreminjati podatkov o že vpisani licenci za izposojo. Ti podatki se prenašajo s 

portala.  

V licenci se podatek o načinu nabave programsko izpolni ob vključitvi licence 

v paket (gl. pogl. 4.2.1). Podatek o vrsti vira se programsko določi glede na 

podatke v pripadajočem bibliografskem zapisu: 

• e-knjiga: 001c=m and 001b=l and 135a=d 

• zvočna knjiga: 001c=m and 001b=(i or l) and 125c=(a or b or c or d or e 

or h or i or j or l or r or s or t) 

• e-video: 001b=l and 115a=(a or c) 
 

Če ni izpolnjen nobeden od naštetih pogojev, se pri vrsti vira določi vrednost ni 

definirano. 
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Licence za izposojo so osnova za prikaz podatkov o dostopnosti spletnih virov 

v knjižnicah v COBISS+, tako v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI kot v 

lokalnih bazah podatkov (katalogih) knjižnic.  
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