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ZAPISNIK
tretje seje Sveta COBISS.net
29. 11. 2018, Maribor, Slovenija
Seja je potekala v Mariboru, Slovenija, 29. novembra 2018, z začetkom ob 12.15 CET.
Prisotni:
Imenovani člani Sveta COBISS.net in pooblaščeni zastopniki:
Rumyana Petrova, Nacionalna knjižnica svetega Cirila in Metoda, Bolgarija, vodja NCC
Ismet Ovčina, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine, direktor
Nevenka Hajdarović, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine, vodja NCC1
Bogić Rakočević, Nacionalna knjižnica Črne gore, direktor
Vjenceslava Ševaljević, Nacionalna knjižnica Črne gore, vodja NCC
Frymzim Dauti, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Makedonije, direktor
Žaklina Gjalevska, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Makedonije, vodja NCC
Tatjana Dunović, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Republike Srbske v Bosni in Hercegovini,
pooblaščena zastopnica direktorice
Željka Komlenić, Nacionalna in univerzitetna knjižnica Republike Srbske v Bosni in Hercegovini,
vodja NCC
Aleš Bošnjak, IZUM, Slovenija, direktor
Martina Rozman Salobir, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija, direktorica
Laslo Blašković, Nacionalna knjižnica Srbije, direktor
Vesna Stevanović, Nacionalna knjižnica Srbije, vodja NCC
Mirlona Buzo, Knjižnica Akademije znanosti Albanije
Albana Velianj, Knjižnica Akademije znanosti Albanije, direktorica
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NCC – nacionalni center COBISS

Povabljeni s strani IZUM-a:

Branko Zebec, pomočnik direktorja
Bojan Štok, vodja sektorja Programska oprema
Tadeja Brešar, vodja sektorja Bibliografska kontrola
Romana Muhvič Šumandl, vodja sektorja Upravljanje servisov
Arjeta Sadiku, strokovna sodelavka
Davor Šoštarič, svetnik
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta COBISS.net
2. Potrditev poročil NCC, predstavljenih na Konferenci COBISS 2018
3. Novi način licenciranja članarin v COBISS.net
4. Aktivnosti v zvezi z mednarodno razvojno pomočjo za financiranje projekta COBISS.net (Unesco, EU
itd.)
5. COBISS+ in mCOBISS za COBIOSS.net
6. Pregled števila novo vključenih knjižnic in podelitev nagrade za najuspešnejši center COBISS
7. Razno

Po nagovoru gostitelja dr. Aleša Bošnjaka predsednik Sveta COBISS.net dr. Ismet Ovčina pozdravi vse navzoče
in obenem pohvali organizacijo konference COBISS 2018, njeno vsebino in veliko število gostov. Predlaga
dodatek dveh uvodnih točk k predlaganemu dnevnemu redu, in sicer potrditev zapisnika prejšnje seje ter
potrditev poročil NCC, predstavljenih na Konferenci COBISS 2018.
Člani Sveta COBISS.net potrdijo zapisnik 2. seje Sveta. Potrdijo tudi poročila, predstavljena na Konferenci
COBISS 2018.
V 3. točki dnevnega reda dr. Aleš Bošnjak pove, da želimo k vstopu v COBISS spodbuditi knjižnice, ki jim trenutni
model zaračunavanja licenc ne ustreza, ker bi potrebovale večje število uporabniških imen, vendar le za
segment COBISS3/Izposoja. IZUM pripravlja nov model obračunavanja članarine z različnim vrednotenjem
posamičnih licenc za posamezne segmente. Z novim načinom obračunavanja bi radi rešili tudi problem
razporejanja uporabniških imen po delih dneva, ker zdaj marsikje zaradi stroška ni mogoča prijava vseh
sodelavcev hkrati. Novi model nameravamo implementirati že v letu 2019. Gospa Hajdarević pozdravi takšno
rešitev z velikim odobravanjem, saj bi to pomagalo pri reševanju finančnih težav njihovih knjižnic, posledično
pa bi to pomenilo več implementacij izposoje v COBISS.BH. Mnenju se pridružita tudi Vesna Stevanović, NCC
SR, in Žaklina Gjalevska, NCC MK. Slednja doda, da je zanje velik izziv tudi plačilo 1.000 EUR za namestitev
okolja. Dr. Aleš Bošnjak na tem mestu doda, da se bo akcija ugodnih vključitev ob 30. jubileju podaljšala, vendar
z dopolnitvijo, da knjižnice plačajo polovico cene licenčnine za dobo enega leta, ki začne teči od datuma
namestitve okolja.
Člani Sveta COBISS.net soglasno potrdijo namero IZUM-a o spremembi modela izračunavanja licenčnin.
Pri 4. točki dr. Ovčina izpostavi, da se morajo vsi člani Sveta maksimalno angažirati pri aktivnostih, da bi zaživel
že pred tremi leti začrtan projekt, za katerega je podporo obljubil tudi Unesco. Ne glede na usodo tega projekta
potrebujemo skupne projekte in resno podporo vseh držav članic COBISS.net. Dr. Bošnjak pove, da je bil ta
projekt zastavljen zelo ambiciozno in zelo na široko ter da je morda tudi v tem možno iskati vzroke za slab
odziv. Omenja uspešen manjši projekt Tempus v preteklosti in predlaga, da nekaj podobnega ponovimo.
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Takratni koordinator tega projekta je v rednih stikih z IZUM-om in je pripravljen sodelovati tudi v bodoče. Glede
na to, da je v IZUM-u oblikovana skupina sodelavcev, ki je zadolžena za spremljanje razpisanih projektov, bi
bilo treba nekaj podobnega narediti tudi v drugih članicah COBISS.net in za začetek določiti po eno osebo. Za
namene komunikacije naj se oblikuje poštni seznam. Dr. Ovčina predlaga, naj to nalogo za začetek prevzamejo
kar direktorji nacionalnih knjižnic.
Pri 5. točki dr. Bošnjak pove, da sta COBISS+ in mCOBISS implementirana že v COBISS.BH in COBISS.SR. Zdaj so
na vrsti knjižnice, da propagirajo omenjena modula. V kratkem bosta mCOBISS in COBISS+ nameščena v
COBISS.CG, kjer se razmišlja, da bi se ob namestitvi le-teh organizirali tudi Dnevi COBISS, kot pred kratkim v
COBISS.BH.
Pri 6. točki najprej dr. Ovčina pove, da so v COBISS.BH organizirali Dneve COBISS z odličnimi rezultati.
Njegovemu mnenju se pridruži tudi Nevenka Hajdarović, ki je prireditev izkoristila za razgovore s sodelujočimi
knjižnicami. Na tem mestu predstavnica COBISS.RS iz Banja Luke, Željka Komlenić, izreče čestitke IZUM-u ob
30. jubileju.
Dr. Bošnjak pove, da so se pozitivno zaključili tudi razgovori na Kosovu ter da je Knjižnica Akademije znanosti
in umetnosti Kosova z IZUM-om podpisala sporazum o sodelovanju.
Dr. Ovčina predlaga IZUM-u, da razmisli o možnosti ponovnega organiziranja podiplomskega študija
knjižničarstva, kot je to bilo že pred leti.
Dr. Bošnjak poroča o rezultatih akcije ob 30. jubileju in razglasi, da sta si nagrado za vključevanje novih knjižnic
v sistem COBISS.XX pridobili gospa Hajdarović, COBISS.BH, in gospa Ševaljević, COBISS.CG. Obe sta presenečeni
in se zahvalita za podeljene nagrade. Vsem drugim prisotnim direktor IZUM-a podeli simbolične nagrade.
Dr. Ovčina se pod 7. točko zahvali vsem prisotnim in zaključi sejo.
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