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Navodila za prijavo v storitev Moja
knjiznica in njeno uporabo
Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo,
zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge
storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.
Pogoj za uporabo storitve je ta, da ste člani knjižnice. Kot člani prejmete člansko izkaznico s člansko
številko in geslo za uporabo knjižničnih storitev.

Prijava v storitev Moja knjižnica
Uporabnikom Mestne knjižnice Ljubljana priporočamo, da se prijavite v storitev Moja knjižnica
preko spletne strani www.mklj.si. Desno zgoraj na vstopni strani kliknite gumb MOJA KNJIŽNICA.

Dobro je vedeti: V primeru prijave preko COBISS AAI (gumb Moja knjižnica) je zagotovljena
samodejna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice, v primeru drugih načinov prijav (Arnes
AAI, Google…) je avtorizirano povezavo treba vzpostaviti ročno.

Znotraj brskalnika se odpre nov zavihek spletne strani COBISS+ kjer kliknite gumb Moja knjižnica.
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Prikaže se nova stran s prijavnim oknom kjer:





v prvo vrstico (Knjižnica) vtipkajte MKL,
v drugo (Štev. izkaznice) vnesite številko svoje članske izkaznice,
v tretjo (Geslo) pa geslo za prijavo v storitev Moja knjižnica.
Nato kliknite gumb Prijava.

Po uspešni prijavi se prikaže vmesnik, kjer lahko vidite svojo knjižnico (Mestna knjižnica Ljubljana) in v
isti vrstici tudi podatke o vaši članski številki, številu izposojenega oz. rezerviranega gradiva ter številu
izposojenih e-knjig. Na levi strani se nahajajo meniji, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.
Če ste včlanjeni še v kakšno drugo knjižnico, lahko to dodate s klikom na gumb "Dodaj knjižnico".

Odjava iz storitve Moja knjižnica
Ko zaključite z delom se iz storitve odjavite tako, da kliknete na ikono, ki je označena na spodnji sliki
ter iz spustnega seznama z miško izberete možnost "Odjava".
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Podaljšanje izposojenega gradiva
Na spodnji sliki je prikazan primer uporabnika Mestne knjižnice Ljubljana, ki ima izposojeni 2 enoti
gradiva. Če želite podaljšati gradivo, kliknite na številko v polju Izposojenih (lahko tudi katerokoli
drugo polje levo od omenjenega).

Odpre se stran s prikazom izposojenega gradiva. Preverite lahko tudi status rezerviranega gradiva
(zavihek Rezervirano) in e-knjig (zavihek E-knjige). Za podaljšanje vsega gradiva
kliknite v okvirček, ki je označen na desni sliki, da se pojavi kljukica (če želite
podaljšati zgolj posamezno gradivo, kliknite okvirček v vrstici izbranega gradiva).
Nato kliknite gumb Podaljšaj izbrano.

Gradivo, ki ste ga podaljšali, ima prikazan status:



zelena kljukica – uspešno izvedeno podaljševanje,
prečrtan krog – gradiva ni (več) možno podaljšati).

Na desni strani pod "Izposojeno" lahko razberete nov rok vračila izposojenega gradiva.
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Iskanje gradiva
Gradivo lahko iščete s pomočjo osnovnega, izbirnega ter ukaznega iskanja. V nadaljevanju bomo
pojasnili namembnost posamezne oblike iskanja.

Osnovno iskanje
Ko ste prijavljeni v storitev Moja knjižnica in želite uporabiti (osnovno) iskanje kliknite na logotip
COBISS+, kot je prikazano na spodnji sliki.

V polje "Iskalni niz" vpišite ključne besede, kot je naslov knjige ali avtorja. Ko vnašate besedilo, se
vam že med pisanjem prikazujejo predlogi (glejte spodnjo sliko), ki so vam v pomoč.

V polje "Knjižnice" vnesite ime knjižnice, ki je v našem primeru mkl (Mestna knjižnica Ljubljana). Po
potrebi lahko nastavite tudi vrsto gradiva (privzeto: vse gradivo). Pritisnite gumb "POIŠČI".

5

Med prikazanimi rezultati poiščite želeno gradivo in kliknite na povezavo (naslov gradiva oz. avtor).
Če rezultati niso relevantni, ponovno izvedite postopek iskanja z drugimi ključnimi besedami oz.
izberite druge knjižnice oz. oddelke.

Ko se odpre nova stran, lahko vidite v katerih enotah imajo gradivo in ali je gradivo prosto za
izposojo.
Namig: podatke o knjigi si zabeležite, da boste gradivo lažje poiskali v knjižnici.
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Moja polica
Posamezne zapise lahko shranite na Mojo polico. To storite tako, da v seznamu rezultatov iskanj zapis
odprete in kliknete gumb "Daj na »Mojo polico«".

Prikaže se obvestilo o uspešnem dodajanju gradiva na polico (za ogled vsebine police lahko kliknete
povezavo "polico" (glejte spodnjo sliko).
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Do menija Moja polica pridete s klikom na gumb "Moja knjižnica". Izpiše se seznam gradiva.

Te zapise o gradivu lahko nadalje upravljate, tj. pošiljate po e-pošti, tiskate ali izbrišete ... To storite
tako, da posamezne zapise označite ter uporabite gumbe v meniju nad seznamom gradiva.
Moja iskanja
Izvedena iskanja lahko shranite in jih kasneje ponovno uporabite. Iskalno zahtevo s klikom na gumb
"Shrani iskanje" nad seznamom rezultatov iskanja shranite v profil Moj COBISS. Za shranjevanje iskanj
je potrebna prijava v COBISS+.

Po shranjevanju se pokaže obvestilo o uspešno shranjenem iskanju (za ogled shranjenih iskanj lahko
kliknete povezavo v obvestilu).

Za ogled shranjenih iskanj v profilu "Moj COBISS" kliknite gumb "Moje knjižnice" in nato "Moja
iskanja".
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Rezervacija gradiva
Postopek za rezervacijo gradiva je opisan za primer, ko ste že prijavljeni v storitev Moja knjižnica. Če
gradivo trenutno ni na voljo za izposojo (označeno s puščico), si ga lahko tudi rezervirate s klikom na
gumb "rezerviraj".

Odpre se novo okno, kjer kliknete na mesto, kot je označeno na spodnji sliki.

Pokaže se okvir z obvestilom o uspešni rezervaciji gradiva (rezervacija je možna če imate nastavljeno
obveščanje na e-poštni naslov ali/in sms obveščanje).

Če kliknete gumb "Moje knjižnice", lahko vidite število rezerviranih gradiv.

Ko rezervirano gradivo prispe v knjižnico prejmete obvestilo po SMS in/ali na elektronski naslov.
Pozor: obveščeni boste samo na tisi medij, ki ste ga izbrali v nastavitvah e-obveščanja.
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Preklic rezervacije gradiva
V primeru, da želite rezervacijo preklicati:
1. kliknite kliknete gumb "Moje knjižnice",
2. kliknite na ime knjižnice kjer je gradivo rezervirano,
3. kliknite številko v razdelku "Rezerviranih" (glejte rdeč kvadratek na sliki spodaj),
Pazite, da ne kliknete gumb Odstrani, ker boste s tem odstranili Knjižnico!

4. kliknite zavihek "Rezervirano", da se prikažejo rezervirana gradiva,
5. kliknite v okvirček, da izberete gradivo, katerega rezervacijo želite preklicati,
6. kliknite gumb "Prekliči izbrano".

Rezultat preklica je viden na spodnji sliki.

Izbirno iskanje
Prednost izbirnega iskanja pred osnovnim je, da lahko iščete po točno določenih iskalnih indeksih
(avtor, naslov…) in uporabljate logične operatorje (primer: Avtor: homer IN Naslov: iliada pomeni, da
bo iskanje potekalo po naslednjih zahtevah: išči avtorja homer (vseeno ali so velike ali male črke) in
naslov dela iliada).
Ko ste prijavljeni v storitev Moja knjižnica in želite uporabiti izbirno iskanje:
1. kliknite na logotip COBISS+,
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2. kliknite "Izbirno iskanje".

Namig: oblikujte iskalno zahtevo, ki je čim bolj natančna glede na vaše potrebe pri iskanju gradiva.
3. V iskalno okno vpišite eno ali več besed. V levem spustnem seznamu izberete iskalno polje
(iskalni indeks), s katerim želite omejiti iskanje (v našem primeru ime oz. priimek avtorja).
4. Če želite iskati po več iskalnih poljih, vpišete pojme še v druga iskalna okna. V levem
spustnem seznamu izberete iskalno polje (iskalni indeks), s katerim želite omejiti iskanje (v
našem primeru naslov dela).
5. Če za iskanje uporabite več iskalnih polj, morate paziti na izbiro logičnih operatorjev (IN, ALI,
IN NE) v desnem spustnem seznamu.
6. Izberite kataloge knjižnic, po katerih želite iskati (npr. mkl).
7. Po potrebi nastavite vrsto gradiva, jezik ali omejitev na gradiva z elektronskim dostopom.
8. S pritiskom na tipko Enter ali klikom na gumb "POIŠČI" zaženite iskanje.

Kako ravnati z rezultati iskanja, si lahko ogledate v poglavju Osnovno iskanje.

Ukazno iskanje
Ukazno iskanje omogoča kreiranje natančne iskalne zahteve z uporabo iskalnih indeksov (predpon ali
pripon) v kombinaciji z logičnimi in kontekstnimi operatorji. Namenjeno je naprednejšim
uporabnikom, ki zelo dobro poznajo strukturo bibliografskih podatkov.
Za vklop ukaznega iskanja kliknite gumb "COBISS+" (levo zgoraj) in nato izberite možnost "Ukazno
iskanje".
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Nato vnesite ukazni niz v obliki [iskalni pojem] [operator] [iskalni pojem]… (primer: molekularna
genetika AND m5 (razlaga iskalnega niza: išči ključne besede molekularna genetika med diplomskimi
deli (m5))) ter kliknite gumb "POIŠČI". Po potrebi izberite tudi knjižnico oz. vrsto gradiva.

Rezultat iskanja vrne diplomska dela, ki se tičejo ukaznega niza (molekularna genetika).

Kako ravnati z rezultati iskanja, si lahko ogledate v poglavju Osnovno iskanje.

Nastavitve e-obveščanja
Knjižnica omogoča svojim članom možnost e-obveščanja o skorajšnjem poteku roka izposoje,
prispelem rezerviranem gradivu ipd. Spodnja tabela prikazuje obvestila, ki jih lahko prejemate.
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Obvestilo

Pojasnilo

Obvestilo o poteku

Knjižnica vas obvesti, da je izbrisala rezervacijo, ki ji je potekel rok veljavnosti.

rezervacije
Obvestilo o prispelem

Knjižnica vas obvesti, da je prispelo gradivo, ki je bilo ob vaši rezervaciji izposojeno.

rezerviranem gradivu
Obvestilo o skorajšnjem

Knjižnica vas obvesti, da se gradivu, ki ga imate izposojenega, izteka rok izposoje. Koliko dni

poteku roka izposoje

pred potekom roka izposoje boste dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice. Rok
izposoje lahko podaljšujete preko COBISS+, dokler ne poteče.

Obvestilo o skorajšnjem

Knjižnica vas obvesti, da je rok izposoje potekel in da boste v naslednjih dneh prejeli opomin, če

opominu

gradiva prej ne vrnete. Koliko dni pred prejemom opomina boste dobili to obvestilo, je odvisno
od posamezne knjižnice.

Obvestilo o poteku

Knjižnica vas obvesti, da vam bo z določenim dnem poteklo članstvo. Koliko dni pred potekom

članstva

članstva boste dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.

Splošna obvestila

Knjižnica vam lahko pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. (npr.

knjižnice

razstave).

Dostop do nastavitev e-obveščanja
Če želite nastaviti e-obvestila kliknite gumb "Moje knjižnice" in nato kliknite na ime knjižnice (npr.
Mestna knjižnica Ljubljana).

SMS obveščanje
Za prejemanje SMS obvestil kliknite gumb "Moja knjižnica" ter kliknite na knjižnico (glejte poglavje
Dostop do nastavitev e-obveščanja):
1.
2.
3.
4.

ko se prikaže nova stran kliknite gumb "E-obveščanje",
iz spustnega seznama izberite "Številka s SMS obveščanje",
v označeno polje vnesite svojo številko mobilnega telefona,
kliknite gumb "Pošlji kodo",
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5. ko ste prejeli kodo po sms na vaš mobilni telefon, jo vnesite v polje "Geslo",
6. kliknite gumb "Spremeni", da potrdite vašo mobilno št. za prejemanje sms obvestil,

7. prikaže se obvestilo o uspešni nastavitvi (spremembi) telefonske številke za SMS obveščanja.
Kaj od obvestil želite prejemati

Obveščanje na e-naslov
Če želite dodati e-naslov za obveščanje, najprej sledite postopku, ki je opisan v poglavju "Dostop do
nastavitev e-obveščanja". Nato naredite sledeče:
1.
2.
3.
4.

kliknite gumb "E-obveščanje",
iz spustnega seznama izberite "E-naslov",
v okno "Novi e-naslov" vnesite svoj elektronski naslov, kamor želite prejemati obvestila,
kliknite gumb "Spremeni",

5. ko se prikaže obvestilo, odprite (v novem zavihku) svoj e-poštni predal npr. Gmail (ne zaprite
še te strani oz. se še ne izpisujte, ker jo boste še potrebovali),

14

6. odprite e-pošto, ki ste jo prejeli od Izum-a in kliknite povezavo v sporočilu, da potrdite svoj enaslov,

7. pojdite nazaj v storitev "Moja knjižnica", kjer bo izpisano obvestilo o uspešni nastavitvi
(spremembi) e-naslova za obveščanje. S tem je nastavitev zaključena.

Nastavitve e-obveščanja
Za dostop do nastavitev e-obveščanja sledite postopku, ki je opisan v poglavju "Dostop do nastavitev
e-obveščanja". Ko se prikaže nova stran naredite sledeče:
1.
2.
3.
4.
5.

kliknite gumb "E-obveščanje",
iz spustnega seznama izberite "Nastavitve",
izberite (kljukica), katera obvestila želite prejemati na e-naslov,
izberite (kljukica), katera obvestila želite prejemati na SMS številko,
potrdite izbiro s klikom na gumb "Spremeni".
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Dobro si preberite vsebino, ki je v okvirčku "Opombe".

Dolgovi in omejitve
Razlogi, da ne morete podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so lahko neporavnane terjatve
ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogledate po kliku na možnost "Dolgovi in omejitve" (za
dostop si poglejte poglavje "Dostop do nastavitev e-obveščanja").

Seznam neporavnanih obveznosti
Neporavnane obveznosti do knjižnice zajemajo vaše denarne obveznosti, ki jih še niste poravnali. Če
knjižnica omogoča poravnavo terjatev z Moneto, je pod seznamom neporavnanih obveznosti gumb:
Poravnaj z Moneto. Če so bile neporavnane obveznosti edini razlog, da niste mogli podaljšati roka
izposoje, rezervirati gradiva ali posredovati naročila za medknjižnično izposojo, lahko te storitve v
servisu Moje knjižnice po uspešnem plačilu z Moneto spet uporabljate.
Če ima član dolg, ki je starejši od 23 dni ali višji od 16,00 EUR, si ne more izposojati gradiva in
uporabljati knjižničnih storitev, dokler ne poravna obveznosti.
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Trenutna zamudnina
Če imate izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne
zamudnine (tj. zamudnine, ki bi jo morali plačati, če bi to gradivo takoj vrnili).

Splošne omejitve
Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, vendar je najdaljši skupni rok izposoje 42 dni za gradivo, ki
ima redni rok izposoje 21 dni. Za gradivo, ki ima redni rok izposoje 7 dni, pa je najdaljši skupni rok
izposoje 14 dni. Če gradivo ni rezervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi.
Član za izposojeno gradivo, ki ga je medtem rezerviral drug član, ne more podaljšati roka izposoje.
Za vse dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in omejitvami se morate obrniti na
knjižnico.

Zgodovina izposoj
Za ogled zgodovine vaših izposoj v knjižnici, najprej kliknite gumb "Moje knjižnice" in nato na ime
knjižnice. Ko se prikaže nova vsebina, kliknite na gumb "Zgodovina izposoj", da se prikažejo gradiva,
ki ste si jih izposodili v zadnjem letu. Za ogled starejših izposoj kliknite na spustni seznam, ki je
označen s puščico na spodnji sliki in izberite ustrezno letnico oz. možnost "VSA od 2008 dalje".
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