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SPLETNI VPIS V KNJIŽNICO IZ SISTEMA COBISS+
NA VOLJO V KNJIŽNICAH, KI TO STORITEV OMOGOČAJO
V knjižnico, članico sistema COBISS (kamor spada tudi knjižnica Gimnazije Ptuj – njeni člani postanejo
dijaki ob vpisu v Gimnazijo Ptuj) se lahko vpišemo osebno, z obiskom knjižnice, nekatere slovenske
knjižnice pa omogočajo tudi včlanitev na daljavo. Med drugimi to omogoča, za starejše od 18 let, tudi
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (akronim: SIKPT).
Dijaki mlajši od 18 let pa se na daljavo vpišete tako, da izpolnite spletno prijavnico, dostopno na povezavi
https://www.knjiznica-ptuj.si/wp-content/uploads/2018/06/Vpisnica_-fizicne_osebe_2018_GDPR.pdf
In izpolnjeno pošljete na elektronski naslov: storitve@knjiznica-ptuj.si.
Izkaznico člani prejmete ob prvem fizičnem obisku knjižnice, do takrat pa lahko uporabljate vse, na
daljavo dostopne storitve.
Potek včlanitve preko spleta: v portalu COBISS+ na zaslonu Moj profil COBISS in izberemo Spletni vpis.
Nadaljujemo kot je ponazorjeno v nadaljevanju.

Vnesemo svoje podatke in zaključimo spletni vpis v izbrano knjižnico.
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PRIDOBITEV GESLA ZA MOJ PROFIL COBISS+
POGOJ JE ČLANSTVO V ENI IZMED KNJIŽNIC, VKLJUČENIH V COBISS
Geslo za Moj profil COBISS nam omogoča uporabo servisa Moja knjižnica, rezervacijo ali podaljšanje
izposoje želenega gradivo, uporabo Moje police, shranjevanja poizvedb po gradivu …
Po uspešnem vpisu v knjižnico si sami kreiramo geslo za Mojo knjižnico.
Kreiranje gesla je ponazorjeno v nadaljevanju.
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Vnesemo svoje podatke in zaključimo s pridobivanjem gesla za
Moj profil COBISS+.
Članstvo v kateri izmed splošnih knjižnic – na primer v knjižnici Ivana Potrča Ptuj in pridobljeno
geslo vam med drugim omogoča oblikovanje Moje police (zelo uporabno pri oblikovanju
seznama literature), brezplačno uporabo Biblosa (e-knjige), Audibook (zvočnice) in
Pressreader (dostop do 7.300 aktualnih številk časnikov in revij iz vsega sveta, med njimi tudi
do slovenskih (Delo, Dnevnik …).
___________________________________________________________________________

Pomoč pri vpisu ali pridobitvi gesla na daljavo:

• jelka.kosi@guest.arnes.si
•

storitve@knjiznica-ptuj.si (02 771 4811 • PO-TO: 13.00-19.00 • SR-PE: 8.00-15.00)
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mCOBISS
Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah

PREDSTAVITEV

PRIJAVA V

mCOBISS-a

mCOBISS

Je mobilna aplikacija za dostop do informacij o gradivu v slovenskih knjižnicah na enem mestu.

Je mobilnim napravam prilagojena različica COBISS/OPAC-a, ki dopolnjuje Virtualno knjižnico
Slovenije z večjo dostopnostjo e-storitev sistema COBISS.SI. Omogoča Iskanje in rezervacijo
gradiva v skupnem katalogu slovenskih knjižnic in katalogih posameznih knjižnic. S preprostim
vmesnikom, prilagojenim mobilnim telefonom in tablicam

mCOBISS omogoča
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iskanje gradiva
pregled izposojenega gradiva in podaljšanje roka izposoje
rezervacijo gradiva, pregled in preklic rezervacij
pregled zgodovine izposojenega gradiva
pregled dolgov in omejitev
prejemanje potisnih obvestil
iskanje in pregledovanje informacij o knjižnicah
prikaz lokacije knjižnic na zemljevidu in navodil za pot do zbrane knjižnice
hranjenje priljubljenih knjig na Moji polici
odčitavanje črtnih kod ISBN in ISSN
sinhronizacijo uporabniškega profila mCOBISS in COBISS+

Poiščite in rezervirajte knjigo, revijo, časopis ali DVD. Podaljšajte rok izposoje. Izdelajte svoj
seznam priljubljenih knjig in ga delite z drugimi. Poglejte lokacijo knjižnice na zemljevidu in
navodila za pot do knjižnice (https://m.cobiss.si/).

iOS/ANDROID
mCOBISS je na voljo za več vrst mobilnih naprav. Za telefone in tablice, ki delujejo na
operacijskih sistemih Android ali iOS, je na voljo brezplačna mobilna aplikacija. Namestite jo
tako, da z vašo mobilno napravo obiščete spletno stan m.cobiss.si in izberete ustrezno
povezavo:
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