
(m)COBISS+ / dLib / Biblos
VIRTUALNI KNJIŽNIČNI KATALOGI



COBISS (kratica za Co-operative Online Bibliographic System & Services) je slovenski knjižnični informacijski sistem, ki ga 
je razvil mariborski Institut informacijskih znanosti (IZUM). COBISS je organizacijski model povezovanja knjižnic v 
nacionalni knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo.

- COBISS+: Slovenske knjižnice na enem mestu. Iskanje in rezervacija gradiva v skupnem katalogu slovenskih knjižnic in 
katalogih posameznih knjižnic.

- Moj COBISS: pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, preklic rezervacij, Moja polica, zgodovina 
izposoj, e-obveščanje ...

- (m)COBISS: Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in 
kulture. Je spletni informacijski vir, ki predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture, potrebne za izobraževalne 
in znanstvenoraziskovalne procese, ter enega od temeljev informacijske družbe. Portal dLib.si poleg tega omogoča 
trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki, s čimer je poskrbljeno, da bo ta ostala dostopna 
tudi prihodnjim rodovom.

Biblos je prva slovenska eKnjižnica in eKnjigarna.



COBISS+ (Iskanje gradiva) – cobiss.si

osnovno iskanje

izbirno iskanje:

REŠI 1. DEL DELOVNEGA LISTA 



upor. ime: šolski e-naslov: ime.priimek@os-fram.si
oz. osebni naslov – v splošnoizobraževalnih 
knjižnicah

geslo ti dodeli šolska knjižničarka ali knjižnica v 
splošnoizobraževalni knjižnici, kjer si vpisan-a

Prijavljen si lahko v več knjižnic: 
šolsko in izbrano 
splošnoizobraževalno.

mailto:ime.priimek@os-fram.si


V splošnoizobraževalnih knjižnicah imaš 
poleg ogleda izposojenega gradiva možnost 
podaljšanja ali rezervacije gradiva ter izposoje 
elektronskih knjig.

Ogledaš si lahko tudi vso do sedaj izposojeno 
gradivo ali si gradivo naročiš tudi iz katere 
druge knjižnice.

Za posamezne knjižnice dobiš informacije, 
kolikokrat lahko gradivo podaljšaš in ali 
imaš do knjižnice kak dolg.

Izbereš lahko način obveščanja, spremeniš 
nastavitve gesel ipd. 

REŠI 2. DEL DELOVNEGA LISTA



Če si član splošnoizobraževalne knjižnice, si lahko izposodiš tudi elektronske 
knjige, s tem da se prijaviš v Biblos (registriraj se kar z enakim upor. imenom, 
akronim knjižnice + št. izkaznice, in geslom)

Nekatere knjige so brezplačne, spet 
druge plačljive. Posebne datoteke 
podpirajo le e-bralniki oz si iz trgovine 
Play naložite aplikacijo Biblos.



Nekatera elektronska gradiva si lahko 
ogledate tudi v dLib-u (digitalni 
knjižnici).

Reši 3. del delovnega 
lista.

Digitalna knjižnica Slovenije je spletni 
informacijski portal za upravljanje z znanjem, 
preko katerega je omogočen dostop do 
digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. 
Ponuja prosto iskanje po virih in brezplačen 
dostop do digitalnih vsebin - revij, knjig, 
rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in 
priročnikov. Deluje v okviru NUK-a.



V trgovini Play poišči aplikacijo mCobiss in si jo naloži. 
Prijavi se s podatki, ki ti jih posreduje knjižničarka (akronim šolske knjižnice: osfram, št. izkaznice in geslo.

- ustvariš si lahko več profilov;
- ustvariš si knjižne police (npr. domače 

branje, Cankarjevo tekmovanje, proteus itd.) 
in nanje naložiš potrebno gradivo za 
izposojo;

- s fotoaparatom (levi zg. kot) slikaš črtno 
kodo določene knjige in spremljaš, kje je 
gradivo na voljo;

- s puščico v zgornji vrstici desno se pomakneš 
na izbirno iskanje, s katerim iščeš gradivo po 
različnih kriterijih.



USPEŠNO DELO ŽELIM

BEREM, DA SE POBEREM IN 
ME NE POBERE


