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Prijava za oddaljeni dostop do elektronskih 
informacijskih virov

 
Za dostop do elektronskih informacijskih virov je potrebno 
uporabniško ime vpisati v naslednji obliki:

Uporabniško ime:  ukm.9999999@libroam.si
  Geslo:   xxxxxxxx
(9999999 je sedemmestna  vpisna številka člana v knjižnici)

 

Delovni čas knjižnice

 ponedeljek in torek:  8.00 – 16.00
 sreda in četrtek:  8.00 – 15.00
 petek: 8.00 – 17.00

Naslov

Univerza v Mariboru
 Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15
2000  Maribor

Elektronska pošta

Knjižnica UM FZV: fzv.knjiznica@um.si
Medknjižnična izposoja ill.fzv@um.si 

Telefonske številke

Izposoja:  02/300 47 22
Vodja knjižnice:  02/300 47 40
Fax:   02/300 47 47

Knjižnica
UM FZV

Osnovne informacije

Maribor, september 2018

Elektronska storitev
 »MOJA KNJIŽNICA«

COBISS+ omogoča storitev »Moja knjižnica«.
Za  prijavo je potrebno vpisati člansko številko in geslo, ki 
ga  uporabnik prejme ob vpisu v knjižnico.
Storitev omogoča:

ź Pregled izposojenega gradiva
ź Elektronsko podaljševanje in rezerviranje gradiva 

(prejeto gradivo čaka 4 dni)
ź Pregled dolgov in omejitev za uporabnika
ź Možnost spreminjanja gesla
ź Možnost vnašanja in spreminjanja podatkov o 

elektronskem naslovu in mobilnem telefonu
ź Elektronsko obveščanje

Storitev »mCOBISS«
Z mCOBISS (Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih 
napravah) lahko s tablico ali telefonom dostopate do 

informacij v več kot 500 slovenskih knjižnicah 
(http://m.cobiss.si/).

Oddaljen dostop do e-virov
Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) nudi na svoji 
spletni strani dostop do elektronskih virov za celotno 
Univerzo v Mariboru. Do elektronskih virov lahko 
dostopate od doma preko zavihka zbirke: Elektronski viri. 
https://www.ukm.um.si/elektronski-viri

Pogoji za oddaljen dostop:
ź Veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali  

zaposlenega na Univerzi v Mariboru,
ź Veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici
ź Izbrano osebno geslo, ki je enako kot za 

elektronsko storitev Moja knjižnica
ź Ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/ 

Libroam.
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Knjižniza UM FZV

KNJIŽNIČNA ZBIRKA

ź Knjige, priročniki
ź Slovarji, enciklopedije
ź Serijske publikacije
ź Zbirke učbenikov
ź Diplomska dela
ź Magistrska dela
ź Specialistična dela
ź Neknjižno gradivo
ź Bibliografske zbirke

DEJAVNOST KNJIŽNICE

ź Izposoja na dom 
ź Izposoja v čitalnico
ź Medknjižnična izposoja
ź Informacijska dejavnost
ź Vodenje osebnih bibliografij učiteljev 
ź Vodenje kronike fakultete
ź Sodelovanje pri založniški dejavnosti fakultete

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Knjižnica je urejena v prostem pristopu, po sistemu UDK po 
strokovnih področjih.
Želeno gradivo si uporabniki poiščete sami ali v lokalnem 
katalogu COBISS.
Če gradivo ne vrnete pravočasno plačate opomin po 
veljavnem ceniku storitev Univerze v Mariboru za vsako 
enoto posebej.
Pred izdajo Potrdila o diplomiranju morate študenti vrniti vse 
gradivo in poravnati obveznosti.

Knjižnično gradivo je varovano.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Izposojevalni rok:
źKNJIGE in REVIJE: 21 DNI
źNEKNJIŽNO GRADIVO: 7 DNI

Knjižnično gradivo lahko podaljšate, rezervirate ali 
naročite ob obisku knjižnice, po telefonu (02/ 300 47 22) ali 
preko spleta (COBISS/OPAC – Moja knjižnica). Geslo vam 
dodelimo v knjižnici.

Podaljševanje je možno samo enkrat, razen ko je gradivo že 
rezervirano.

Čitalniško gradivo je na voljo za izposojo v čitalnici ali 
študentskem klubu v pritličju fakultete.

V času, ko ni uradnih ur, lahko knjižnično gradivo vračate 
tako, da ga izročite informatorju v avli fakultete.

DKUM
Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

V knjižnici zbiramo in hranimo diplomska, specialistična in 
magistrska dela, ki so od oktobra 2008 dalje dosegljiva v 
digitalni obliki na spletnem portalu DKUM. To je enotna 
vstopna točka za dostop do E-virov, ki nastajajo na Univerzi 
v Mariboru. DKUM je repozitorij UM in podpira odprti 
dostop. Vsebuje:

ź E- diplomska, magistrska, specialistična in doktorska 
dela članic UM.

ź Spletne izdaje znanstvenih in strokovnih revij.
ź Publikacije - izdajatelj ali soizdajatelj UM.
ź Recenzirane objave iz sofinanciranih projektov.
ź Elektronske visokošolske učbenike in učno gradivo.

KNJIŽNICA Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene 
vede je visokošolska knjižnica in članica Knjižnično 
informacijskega sistema Univerze v Mariboru (KISUM). 
Vključena je v nacionalni bibliografski sistem COBISS in 
Biomedicinski krog knjižnic Slovenije.

ČLANSTVO

Ob vpisu izpolnite vpisni list in predložite veljavni osebni 
dokument ter sliko. 
Z vpisom v katerokoli visokošolsko knjižnico UM ali 
Univerzitetno knjižnico Maribor postanete  član vseh 
knjižnic Univerze v Mariboru:

ź Miklošičeva knjižnica – FPNM, Maribor
ź Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
ź Fakulteta za energetiko, Krško
ź Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Hoče
ź Fakulteta za logistiko, Celje
ź Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
ź Knjižnica Tehniških fakultet, Maribor
ź Medicinska fakulteta, Maribor
ź Pravna fakulteta, Maribor
ź Univerzitetna knjižnica Maribor
ź Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana
ź Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor
ź Fakulteta za turizem, Brežice

Študenti Univerze v Mariboru plačate članarino ob vpisu 
na izbrano fakulteto. Članarina velja za študijsko leto. Vaša 
študentska izkaznica postane hkrati tudi članska izkaznica v 
knjižnicah UM.

Drugi uporabniki plačate članarino v knjižnici. 
Članstvo velja eno leto. 
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