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Šolske knjižnice v sitemu COBISS

• 1992, knjižnica II. gimnazije Maribor, 

• do 2016 uporablja sistem COBISS 172 šolskih 

knjižnic, 

• 2015 sprejeta dopolnitev Zakona o knjižničarstvu, 

skladno s katero je šolskim knjižnicam "zapovedana" 

uporaba sistema COBISS,

• v obdobju 2016–2018 vstopi v sistem 444 preostalih 

šolskih knjižnic,

• 1. 1. 2019.

275.277 članov šolskih knjižnic



Pridobijo …

Šolske knjižnice

• vključenost v enoten nacionalni 

knjižnični informacijski sistem,

• partnerstvo v mreži COBISS.SI oz. 

COBISS.NET, ki temelji na sistemu 

vzajemne katalogizacije knjižničnega 

gradiva.



Pridobijo …

Šolski knjižničarji

• sodoben informacijski sistem, zasnovan na 

mednarodno uveljavljenih knjižničnih formatih in 

standardih, 

• dostop do strokovnih usposabljanj in podpore 

strokovnjakov s področja informatike in 

bibliotekarstva.



Pridobijo …

Uporabniki

• enoten knjižnično informacijski sistem v 

celotnem obdobju izobraževanja, 

• možnost pregledovanja/iskanja v lokalni bazi 

šolske knjižnice in bazah drugih knjižnic, 

vključenih v sistem COBISS,

• spletne rezervacije, podaljšanja, možnost 

medknjižnične izposoje, izposoje e-knjig,

• servis Moja knjižnica, možnost virtualne police, 

hrambe že izvedenih poizvedb, personalizacijo 

COBISS+.



Da bi bilo vse to čisto res, je treba še …

• informirati in izobraziti uporabnike

• zagotoviti enoten sistem prijave do storitev in 

funkcionalnosti COBISS+ profila Moj COBISS 

tudi za uporabnike šolskih knjižnic



Načini prijave v Moj COBISS

• Moja knjižnica (COBISS AAI)

• Facebook, Google

• Arnes AAI



Z ARNES AAI v Moj COBISS

IdP

IdP

IdP



Prijava ARNES AAI brez članstva v knjižnici

Za uporabo profila MOJ COBISS 

članstvo v knjižnici ni potrebno.

• Uporabniku so na razpolago:

• personalizacija,

• virtualna knjižna polica,

• shranjevanje iskanj.



Prijava ARNES AAI in storitve članstva v knjižnici



Z ARNES AAI v Moj COBISS



Usklajevanje članstva v knjižnici in podatkov iz prijave 
ARNES AAI

Izvoz podatkov o članih šolske 
knjižnice



Usklajevanje članstva v knjižnici in podatkov iz prijave 
ARNES AAI

Dopolnjevanje 
podatkov o članu 
knjižnice

• Kot primarni naslov za 
e-obveščanje je treba 
navesti primarni e-naslov 
iz računa ARNES AAI.



Usklajevanje članstva v 
knjižnici in podatkov iz 
prijave ARNES AAI

Uvoz urejenih ali 
dopolnjenih podatkov 
člana knjižnice

• Parametrska funkcija, ki 
se vključi na zahtevo 
knjižnice



Kaj pa mCOBISS?

• Neposredna prijava v 
mCOBISS z računom
ARNES AAI zaenkrat ni
mogoča.

• Mogoča je prijava v isti, pred
tem ustvarjeni profil Moj
COBISS z geslom, ki smo
ga pred tem nastavili v Moji 
knjižnici. 



HVALA!

podpora@izum.si

(02) 25 20 333


