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8.7 USLUGE ELEKTRONSKOG OBAVEŠTAVANJA ZA 
NARUČIOCE ČLANOVE 

Domaća biblioteka svojim članovima može da ponudi svojim članovima opciju 
elektronskog obaveštavanja koje uključuje različita obaveštenja e-poštom i  
SMS-obaveštenja. 

Obaveštenja se programski generišu prilikom izvođenja određenog postupka ili 
ispunjenja određenog uslova.  

Postavljanjem odgovarajućih parametara u segmentu COBISS2/Pozajmica, 
domaća biblioteka sama određuje koja će elektronska obaveštenja slati 
članovima i na koji način.  

U skladu sa izborom biblioteke, članovi zatim mogu da se prijave za 
elektronsko obaveštavanje te da izaberu vrstu obaveštenja (npr. obaveštenje o 
isteku roka pozajmice, o isteku članstva ...) i način prijema (e-pošta, SMS).  

Pre prijavljivanja, članovi moraju da pošalju svoju e-adresu i broj mobilnog 
telefona gde ćemo im slati obaveštenja. Oba podatka evidentiramo kod 
podataka o članu u segmentu COBISS2/Pozajmica. 

Ažuriranje parametara za elektronsko obaveštavanje na nivou biblioteke i 
ažuriranje parametara obaveštavanja kod člana opisani su u priručniku 
COBISS2/Pozajmica.   

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. 
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8.7.2 Obaveštenje o nerealizovanoj dostavi 

Član, koji je naručilac u međubibliotečkoj pozajmici, može da primi i SMS-
obaveštenje o nerealizovanoj dostavi građe.  

Za takvu vrstu obaveštenja član ne treba posebno da se prijavljuje. Obaveštenje 
se generiše prilikom evidentiranja nerealizovane dostave, pod uslovom da je 
član svoj zahtev za MP poslao preko COBISS/OPAC-a i u njemu naveo da u 
slučaju nerealizovane dostave građe želi da primi SMS-obaveštenje.   

V. pogl. 3.8.   

8.7.3 Obaveštenje o dospeloj građi 

Član, koji je naručilac u međubibliotečkoj pozajmici, može da primi i SMS-
obaveštenje o dospeloj građi.  

Za takvu vrstu obaveštenja član ne treba posebno da se prijavljuje. Obaveštenje 
se generiše prilikom pripreme dobavnice, pod uslovom da je član svoj zahtev 
za MP poslao preko COBISS/OPAC-a i u njemu naveo da želi da primi SMS-
obaveštenje kada od dobavljača dobijemo građu koju smo za njega naručili. 

V. pogl. 4.7 i pogl. 5.1.   
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