Knjižnica UL PeF

REZERVACIJE V COBISS/OPAC
V sistemu COBISS/OPAC rezerviramo prosto ali izposojeno gradivo. Rezerviramo lahko največ tri
enote. O prispelem gradivu dobimo obvestilo po elektronski pošti. Rezervirano gradivo čaka pet
delovnih dni. Potek rezervacije:

1. IZBEREMO KATALOG KNJIŽNICE PEDAGOŠKE FAKULTETE
Za iskanje po katalogu knjižnice Pedagoške fakultete lahko izberemo povezavo na spletni strani
knjižnice ali v iskalno polje pod Lokalne baze podatkov vpišemo »peflj« (akronim knjižnice), lahko pa
knjižnico poiščemo med Univerzitetnimi in visokošolskimi knjižnicami.
Ko imamo izbran katalog Knjižnice PeF, se v zgornjem okvirčku izpiše:

2. POIŠČEMO ŽELENO GRADIVO

Za pomoč pri iskanju so na voljo

navodila za iskanje po COBISS/OPAC.
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3. IZBEREMO ISKANI IZVOD

4. IZBEREMO IZVOD ZA REZERVACIJO

V stolpcu Rezervacija kliknemo potrditveno polje pri gradivu, ki ga želimo rezervirati (krogec se
izpolni s piko). Kliknemo gumb »potrdi izbor za rezervacijo«. Po potrditvi izbora za rezervacijo se
odpre vnosno okno Moje knjižnice:

5. VNESEMO ŠTEVILKO ČLANSKE/ŠTUDENTSKE IZKAZNICE IN GESLO (Moja knjižnica)
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6. PREGLEDAMO PODATKE

Če želimo rezervirati še dodatno gradivo, postopek ponovimo. Rezerviramo lahko največ 3 enote
gradiva.

7. POČAKAMO NA OBVESTILO PO E-POŠTI
Primer e-pošte:
Spoštovani!
Sporočamo Vam, da čaka na vas naslednje gradivo, ki ste ga
rezervirali:
21.11.2012 IN=0131773 SG= 37.01 HOZJAN, D.
TI=Model razvijanja socialne kohezivnosti v vzgoji in
izobraževanj
AU=Hozjan, Dejan PY=2012 LA=slv
Prosimo Vas, da gradivo čimprej prevzamete.
Lep pozdrav!
To je sistemsko sporočilo, ki ste ga prejeli kot naročnik e-obvestil,
zato ne odgovarjajte nanj.
Za dodatne informacije pošljite sporočilo na naslov
mailto:knjiznica@pef.uni-lj.si

8. GRADIVO PREVZAMEMO NA IZPOSOJI
Knjige prevzamemo na izposoji v veliki čitalnici (knjižnici), diplomska dela pa v časopisni čitalnici.
Rezervirano gradivo nas čaka 5 dni.
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9. PREKLIC REZERVACIJE
Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva v stolpcu "Rezervacija"
kliknemo potrditveno polje ob gradivu in nato gumb ŽELIM PREKLICATI.

Po kliku na gumb ŽELIM PREKLICATI se izpišejo podatki o izvodu, za katerega smo preklicali
rezervacijo in sporočilo: "Rezervacija je preklicana". Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega
gradiva.

10. ODJAVA
Da ne bi prišlo do zlorabe gesla, se po zaključenem delu odjavimo s klikom na gumb ODJAVA.

