KNJIŽNICA LOGATEC - Medknjižnična izposoja
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01-7541-722

E-mail: med.knj@log.sik.si

NAROČILNICA ZA MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJO
NAROČNIK:
Ime in priimek*
__________________________________________________________________
Številka članske izkaznice*__________________________________________________________
E-mail* _________________________________________________________________________
(Mobilni) tel.*____________________________________________________________________
PODATKI O ŽELJENEM GRADIVU:
Avtor:
Naslov:
Leto izdaje:
COBISS ID:
NAROČILO ČLANKOV:
Naslov časopisa, revije, zbornika:
ISSN časopisa, revije, zbornika:
Številka in leto (ali letnik) izdaje:
Strani: od__ do__
Označi: a) fotokopije članka

b) skeniran članek

POGOJI MEDKNJIŽNIČNE IZPOSOJE:
Član si lahko izposodi največ 5 knjig. Ko nek izvod (npr. od petih) vrne, lahko naroči dodaten izvod.
Za strokovno literaturo (neleposlovje), ki je naročeno iz splošnih knjižnic Ljubljana – okolica
(Ljubljana, Vrhnika, Cerknica, Litija, Grosuplje, Medvode, Kamnik, Litija, Domžale), je medknjižnična
izposoja brezplačna. Za vso ostalo gradivo se plača 8,40 eur po izvodu. Neprevzeto gradivo (iz
seznama brezplačne medknjižnične izposoje) se obračuna 8,40 eur po izvodu. Družabne romane in
knjige, ki so na seznamu za domača branja in za bralna priznanja naročamo le izjemoma.
Medknjižnično izposojo ne zamenjujte z izposojo iz naših krajevnih knjižnic: Rovte, Hotedršica in Vrh
Sv. Treh Kraljev.

NAROČANJE GRADIVA:
Pri naročanju gradiva vas prosimo, če lahko podatke preverite na spletni strani www.cobiss.si in
poleg osnovnih podatkov (avtor, naslov, založba, letnica izdaje) dopišete še COBISS ID številko, ki je
na koncu vsakega COBISS zapisa. Tako bo naročanje točno. Če gre za članke, dopišite strani od/do ter
naslov revije (ali kar ISSN številko serijske publikacije), ali zbornika kjer se članek nahaja. Prav tako
napišite, ali želite skenirane članke ali fotokopije. Pogoje plačila (običajno je iz naslova območnosti Ljokolica brezplačno) določi knjižnica, ki nam gradivo posreduje.
1.
Gradivo lahko naročite z osebnim geslom: COBISS/Iskanje/Iskanje gradiva (COBISS+)/Moj
COBISS/prijava/Moja knjižnica/ COBISS AAI - prijava z izborom knjižnice (SIKLOG), številko izkaznice in
osebnim geslom/zavihek z vašim imenom/Moje knjižnice/Knjižnica Logatec/Medknjižnična izposoja
2.

Gradivo lahko naročite preko e-naslova: med.knj@log.sik.si

3.

Gradivo lahko naročite osebno pri knjižničarjih zadolženih za medknjižnično izposojo

Podaljšanje roka izposoje: vsaj tri delovne dni pred iztekom roka nam pišite na e-mail:
med.knj@log.sik.si ali s postopkom pod točko 1.
PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE:
vsaj tri delovne dni pred iztekom roka nam pišite na e-mail:
med.knj@log.sik.si ali pošljite prošnjo z osebnim geslom preko COBISS (postopek je opisan pri
naročanju gradiva)
__________________________________________________________________________________
Potrjujem, da sem seznanjen(a) s pogoji medknjižnične izposoje.
Datum naročila:
________________

Podpis naročnika*:
______________________

* Podatek je obvezen!
IZPOLNI KNJIŽNICA:
Naroči iz knjižnice:______________________________________________________________
Naročeno:

Prispelo:

Obvestilo:

Rok vrnitve:

Podaljšano do:

Vračilo:

