
Odprete spletno stran Lavričeve knjižnice www.ajd.sik.si in izberete 
v meniju Gradivo podmeni Iskanje in rezervacije.

http://www.ajd.sik.si/


Na zaslonu se vam odpre okno za iskanje, ki vam omogoča iskanje gradiva po avtorju, naslovu, in 
ključnih besedah. Iskanje lahko dodatno omejite po jeziku in vrsti gradiva.
Če bi hoteli iskati le po enem oddelku lahko ostale odstranite s klikom na x ob imenu oddelka.
Iščete lahko tudi po drugih kriterijih, na način, da odprete paletni izbor.



Rezultat iskanja je seznam zadetkov, ki se vam izpiše na ekranu. Seznam lahko po želji uredite po 
abecednem vrstnem redu naslovov, avtorjev ali letu izida. Število prikazanih zadetkov na stran je 
omejeno na 10, vendar lahko seznam razširite na 25 ali 100 zadetkov na stran.



Če izberete posamezni zadetek, se vam na zaslonu odpre izpis zapisa, ki vsebuje 
podrobnejše bibliografske podatke o gradivu. Iz zapisa je razvidno tudi, v katerem 
oddelku in na kateri polici je postavljeno gradivo.



Za iskanje gradiva v knjižnici so pomembni naslednji podatki, ki so navedeni v zapisu:
– oddelek, kjer se gradivo nahaja (Ajdovščina, Vipava,…)
– postavitev ali signatura, ki je sestavljena iz dveh delov (npr. od 34) 

Prvi del signature pomeni: 
od –odrasli 
ml – mladina
sk – skladišče
pk – priročna knjižnica
dom – domoznanska zbirka
sp – serijske publikacije

– prva beseda za postavitvijo napisana z velikimi tiskanimi črkami, ponavadi je to priimek 
avtorja (npr. BOHINC), ki nam pove pod katero črko stoji gradivo na polici

Ko ste se opremili s temi podatki, vam preostane le še to, da poiščete police, na katerih 
je izpisana postavitev iskanega gradiva. Na policah si knjige sledijo po abecednem 
vrstnem redu.



Primer, kako lahko s pomočjo zapisa iz COBISS-a najdemo gradivo na polici:

Nalepka na 

gradivu



Če hočete gradivo rezervirati (če je izposojeno) ali naročiti (če je prosto) že od 
doma, kliknete gumb rezerviraj in se prijavite v „Mojo knjižnico“



V prijavni obrazec v polje Knjižnica vpišete akronim knjižnice SIKAJD ali pa 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina in nato svoje podatke, številko izkaznice knjižnice 
in vaše osebno geslo za dostop do „Moje knjižnice“, ki vam je bilo dodeljeno v 
knjižnici.



Če se vam kje zatakne, za pomoč prosite knjižničarje.

Veliko sreče pri iskanju.


