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COBISS/OPAC je mrežna aplikacija, ki uporabnikom poleg ostalega omogoča online dostop 

do bibliografsko-kataložnih baz podatkov v sistemu COBISS.SI. Le-ta zajema vzajemno 

bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB.SI in lokalne baze podatkov knjižnic. 

 

V bibliografsko-kataložnih bazah podatkov v sistemu COBISS so postopki iskanja trije: 

osnovno, izbirno in ukazno iskanje. Prilagojeni so različnim stopnjam znanja uporabnikov. 

Najbolj enostavno je osnovno iskanje, ki je iskanje po petih iskalnih indeksih: avtor, naslov, 

leto izida, ključne besede, založnik. O osnovnem načinu iskanja v bibliografsko-kataložnih 

bazah podatkov v sistemu COBISS se učenci v osnovni šoli poučijo pri pouku knjižničnih 

informacijskih znanj v okviru tretje triade, več informacij v zvezi s tem sistemom pa lahko 

vsak učenec individualno pridobi tudi v šolski knjižnici v dogovoru s knjižničarko. 

 

Če ima knjižnica izposojo gradiva avtomatizirano s programsko opremo COBISS, je 

uporabniku dana možnost informacije o dostopnosti posameznega izvoda iskanega gradiva 

(ali je gradivo v knjižnici prosto ali izposojeno, rok vrnitve), lahko pa uporabnik samo 

pregleda, kaj ima v knjižnici sam izposojenega. Gradivu lahko po potrebi tudi sam podaljša 

rok izposoje, lahko pa želeno gradivo tudi rezervira. 

 

Naša šolska knjižnica je že polnopravna članica v COBISS.SI, dokončen prehod na ta sistem 

pa bo predvidoma zaključen s šolskim letom 2009/2010.  

 

 

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI 

 

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI je za sistem COBISS.SI 

temeljnega pomena, saj opravlja osrednjo funkcijo v procesu vzajemne katalogizacije in pri 

iskanju bibliografskih podatkov ter podatkov o lokaciji in dostopnosti publikacij. Je rezultat 

online vzajemne katalogizacije, v kateri sodeluje nad 250 slovenskih knjižnic. Ima tudi 

funkcijo vzajemnega kataloga, saj vsebuje tudi podatke o tem, v kateri knjižnici v Sloveniji se 

posamezno gradivo nahaja. 

 

Uporaba baze podatkov COBIB.SI se priporoča, ko nas zanima, v katerih knjižnicah je iskano 

gradivo na razpolago. Ko ta podatek imamo, nadaljujemo z iskanjem v lokalni bazi podatkov 

izbrane knjižnice. 

 

 

Lokalne baze podatkov knjižnic v sistemu COBISS.SI 

 

Dostop do podatkov o razpoložljivosti gradiva v lokalni bazi posamezne knjižnice je odvisen 

od tega, koliko časa knjižnica sodeluje v sistemu COBISS.SI in koliko knjižničnih enot je 

uspela že računalniško obdelati. 

  



Članu določene knjižnice, ki je vključena v sistem COBISS.SI, se priporoča iskanje po lokalni 

bazi podatkov njegove knjižnice, kajti tako lahko dostopa do informacij o postavitvi in statusu 

gradiva – kje se gradivo nahaja, ali si ga je mogoče izposoditi, uporabnik mu lahko sam 

podaljša rok izposoje ali ga rezervira …  
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