BREZSTIČNA IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
od 9. 1. 2021
Spoštovani,
Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 2/21) dovoljuje knjižnicam od 9. 1. 2021
le brezstično izposojo knjižničnega gradiva na zunanjih prevzemnih mestih
knjižnice.
Delovni čas knjižnice ostaja nespremenjen in je:
ponedeljek:

8.00 - 19.00

torek:

8.00 - 19.00

sreda:

8.00 - 19.00

četrtek:

8.00 - 19.00

petek:

8.00 - 19.00

sobota:

8.00 - 13.00

Ob nedeljah in praznikih zaprto.

V krajevnih knjižnicah in bibliobusu bomo prav tako omogočili brezstično
izposojo knjižničnega gradiva na zunanjih prevzemnih mestih.

REZERVACIJA GRADIVA


Gradivo, ki si ga želite izposoditi, si rezervirajte v spletnem katalogu COBISS
+/ Moja knjižnica ali s predhodnim telefonskim naročilom med delovnim
časom knjižnice (02 530 81 22 - oddelek za odrasle, 02 530 81 10 – mladinski
oddelek).



Gradivo, naročeno do 14. ure, boste lahko prevzeli pred knjižnico
naslednji delovni dan. Naročite si lahko največ 5 naslovov hkrati.



Naročeno gradivo vas bo čakalo na prevzem 7 dni.



Prosimo vas, da po osmih dneh v storitvi Moja knjižnica preverite stanje na
svojem knjižničnem računu.

IZPOSOJA GRADIVA NA BIBLIOBUSU


Naročeno gradivo lahko prevzamete pred vhodom bibliobusa.



Gradivo, ki si ga želite izposoditi, si rezervirajte s predhodnim telefonskim
naročilom med delovnim časom knjižnice (041 382 895 – bibliobus, 02 530 81
22 - oddelek za odrasle, 02 530 81 10 – mladinski oddelek).

DOSTAVA GRADIVA NA DOM
Poštne storitve ob prevzemu pošiljke plača naslovnik po ceniku Pošte Slovenije.

POSTOPEK IZPOSOJE GRADIVA
1. V spletnem katalogu COBISS/OPAC preverite razpoložljivost gradiva.
2. Pišite nam na e-naslov pisk.ms@ms.sik.si. Potrebujemo naslednje podatke:
- naslov dela, ime avtorja ter leto izdaje publikacije (ali pripišete ID številko gradiva v
Cobissu),
- številko vaše članske izkaznice,
- domači ali drugi naslov, kamor želite prejeti dostavo pošiljke,
- telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo.

4. Pošiljke bomo pripravili in odpremili še isti delovni dan od ponedeljka do petka, če
bo naročilo oddano najpozneje do 12. ure, razen v primeru močno povečanega
obsega naročil. V času praznikov odpreme ni.
5. Pri sprejemu pošiljke smiselno sledite priporočilom glede spletne dostave na dom
https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-spletne-prodaje-dostave-v-casu-sirjenaokuzbe-covid-19..

DOSTAVA GRADIVA NA DOM ZA RANLJIVE SKUPINE
Članom knjižnice, ki sodijo v ranljive skupine (nosečnicam, invalidom, starejšim od
65 let, bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi) nudimo dostavo gradiva
na dom. Več o storitvi najdete na tej povezavi (https://www.ms.sik.si/dogodki-inobvestila/dogodekpodrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=501&cHash=723731b84d8e99f9bb8abf333
5f9636d).

E-STORITVE KNJIŽNICE
Vabimo vas k uporabi e-storitev knjižnice. Vpis novih članov poteka tudi preko
spleta. Kako to storite, najdete na tej povezavi (https://www.ms.sik.si/dogodki-inobvestila/dogodekpodrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=485&cHash=0d09ce969f05a088785cfa1f8f
de495a
BIBLOS − izposoja e-knjig v slovenščini
Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig v slovenščini, povezan je tudi s katalogom
COBISS/OPAC. Zbirko e-knjig redno dopolnjujemo z novimi naslovi. E-knjige si lahko
izposodite za 14 dni. Za izposojo potrebujete veljavno člansko številko in geslo za
Moja knjižnica.
Dostop in navodila za uporabo: www.biblos.si
Android in iOS: Biblos2

Prosto dostopne podatkovne zbirke:
Kamra – lokalna zgodovina v zgodbah
Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja
domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine Kamre so
predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi
objekti in metapodatki.
Dostop: www.kamra.si
Obrazi slovenskih pokrajin – spletni biografski leksikon znanih osebnosti
slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu
Pomurci.si, spletni biografski leksikon znanih Pomurk in Pomurcev, je bil lani združen
v nov portal Obrazi slovenskih pokrajin, spletni biografski leksikon znanih osebnosti
slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu.
Na enem mestu so sedaj združeni in poenoteni leksikoni: Celjskozasavski.si,
Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si,
Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si. Portal se sproti dopolnjuje, raste, ažurira
in bogati z novimi vsebinami.
Dostop: www.obrazislovenskihpokrajin.si
dLib – kulturni zakladi Slovenije, združeni in dosegljivi na vsakem koraku
Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih
vsebin (časopisi, knjige, plakati, razglednice...) s področja znanosti, umetnosti in
kulture. Poleg tega zagotavlja trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v
digitalni obliki in s tem skrbi, da bodo digitalne vsebine preteklosti in sedanjosti
dostopne tudi prihodnjim rodovom.
Dostop: www.dlib.si
Elektronski viri, dostopni na daljavo članom Pokrajinske in študijske knjižnice
Murska Sobota

Tax-fin-lex
Tax-Fin-Lex je osrednje spletno mesto v Sloveniji, kjer na enem mestu najdete
ažurne in med seboj povezane informacije z davčnega, računovodsko-finančnega in

pravnega področja. Portal vsebuje razne strokovne članke in nasvete v zvezi z davki,
strokovno vsebino z računovodsko-finančnega področja, obrazce, pravilnike ter vso
veljavno slovensko zakonodajo v aktualni in preteklih verzijah (čistopisi) s
povezavami na sodno prakso slovenskih sodišč.
Dostop: S spletne strani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota: Oddaljen
dostop do podatkovnih zbirk. Potrebujete veljavno člansko številko in geslo za servis
»Moja knjižnica«.

Pressreader
Zbirka vključuje tekoče izdaje časopisov in revij z vsega sveta (tudi slovenskih).
Nabor revij pokriva različna tematska področja, kot so moda, ročna dela,
računalništvo, avtomobilizem, kultura, šport idr.
Dostop: S spletne strani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota: Oddaljen
dostop do podatkovnih zbirk. Potrebujete veljavno člansko številko in geslo za servis
»Moja knjižnica«.

EBSCOHost
Nudi dostop do tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov: Academic Search Elite,
Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source, MEDLINE.
Vključuje tekste skoraj 3000 časnikov ter abstrakte in indekse 5000 periodičnih
publikacij.
Dostop: S spletne strani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota: Oddaljen
dostop do podatkovnih zbirk. Potrebujete veljavno člansko številko in geslo za servis
»Moja knjižnica«.
Vabimo vas, da obiščete spletni portal Dobreknjige.si, ki nudi priporočilno
kakovostno

literaturo.

Zanesljivost,

nepristranskost

in

ažurnost

vzajemno

zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter
našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.
Portal Dobreknjige.si nastaja sproti; predstaviti poskuša dobro literaturo, vendar tako,
da je težišče izbora pri sodobnem, najnovejšem romanu. Namenjen je vsem, ki v
poplavi literature iščete nekaj »res dobrega« zase. Pri Dobrihknjigah.si gre zgolj za
namig za branje.

Dostop: www.dobreknjige.si

