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Zapisnik 

seje Sveta COBISS.Net 

Seja je potekala v živo v Mariboru v sredo, 20. 10. 2022. 

Prisotni: 

Člani Sveta COBISS.Net: 
Dr. Ismet Ovčina; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine; (direktor) 
Dr. Aleš Bošnjak; IZUM, Slovenija; (direktor) 
Dr. Vladimir Pištalo; Narodna knjižnica Srbije; (direktor) 
Krasimira Aleksandrova, Nacionalna knjižnica sv. Cirila in Metoda, Bolgarija; (direktorica) 
Rahmetulla Kuqi; Nacionalna knjižnica Severne Makedonije (direktor) 
Žaklina Gjalevska; Nacionalna knjižnica Severne Makedonije; (vodja NCC) 
Dragica Lompar; Nacionalna knjižnica Črne gore »Đurđe Crnojević«; (direktorica) 
Vjenceslava Ševaljević; Nacionalna knjižnica Črne gore »Đurđe Crnojević«; (NCC) 
Željka Komlenić; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Republike Srbske v Bosni in 
Hercegovini; (vodja NCC) 
Arjeta Sadiku; IZUM 
Mirlona Buzo; Knjižnica Akademije znanosti Albanije   
Davor Bračko; IZUM, Slovenia; (koordinator COBISS.net, zapisnik) 

Dnevni red seje: 

• potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta COBISS.Net z dne 12. 9. 2022

• novice

• razno

Ismet Ovčina kot predsednik Sveta COBISS.Net je odprl sestanek in pozdravil vse prisotne. 

Predstavil je novega direktorja Nacionalne knjižnice Severne Makedonije, Rahmetullo 

Kuqija. Predstavila se je tudi Mirlona Buzo in povedala, od kod prihaja.  

Ismet Ovčina je povedal, da je poslal zapisnik prejšnjega sestanka pred nekaj dnevi v 

pregled članom Sveta COBISS.Net. Vprašal je, ali ima kdo kakšno pripombo. Nihče ni imel 

pripomb, vsi so se strinjali in uradno potrdili zapisnik prejšnjega sestanka Sveta članic 

COBISS.Net. Aleš Bošnjak je povedal, da bo zapisnik objavljen na spletu. Na predlog Ismeta 

Ovčine bodo zapisniki od zdaj naprej objavljeni v krajši obliki. 
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Naslednja tema na dnevnem redu so bile novice. Ismet Ovčina je k besedi pozval Aleša 

Bošnjaka in mu hkrati čestital za odlično konferenco. Aleš Bošnjak se je zahvalil vsem, da 

so se udeležili konference. Zahvalil se je tudi Davorju Bračku in njegovi ekipi za izvrstno 

izvedbo konference. Povedal je, da sta tudi slavnostna večerja in večerno druženje odlično 

uspela. Aleš Bošnjak je nato omenil akcijski načrt. Za leto 2022 je IZUM uspel zagotoviti 

razvojno pomoč za projekt COBISS.net, in sicer 20.000 EUR od matičnega ministrstva in 

20.000 EUR od ministrstva za zunanje zadeve. Aleš Bošnjak ni bil prepričan, ali bo tudi v 

prihodnje tako uspešen pri pridobivanju sredstev, saj so se ljudje na ministrstvih zamenjali. 

Obstaja tudi možnost pridobitve sredstev iz Unesca. Bhanu Neupane ni uspel priti na 

konferenco, a je obljubil, da se bo naslednjič bolj potrudil, da pride. Aleš Bošnjak je 

povedal, da so vsi izvrstno sodelovali v tem akcijskem načrtu in prisotne opomnil, da 

morajo račune za letošnje leto poslati do konca leta do 31. 12. 2022. Samo ti računi so 

lahko sprejeti v razvojno pomoč. Prosil je tudi, da pripravijo kratko poročilo.  

Davor Bračko je nato povedal, da je z vodji NCC že govoril, a da jih bo še poklical, da se 

dogovorijo glede porabe sredstev in izstavitve računov.  

Aleš Bošnjak je povedal, da ima naslednji teden izbor za direktorja. Povedal je še, da jim v 

ta akcijski načrt n uspelo vključiti Hrvaške, da se je tudi Ismet Ovčina poskušal dogovoriti 

za izmenjavo zapisov med nacionalnima knjižnicama Bosne in Hercegovine in Hrvaške, a še 

niso uspeli skleniti dogovora. Povedal je še, da so na IZUM-u dobili prošnjo za vključitev 

knjižnice iz Hrvaške (Koprivnica), ki bi s seboj v COBISS pripeljala še 7 drugih knjižnic, ki niso 

zadovoljne z obstoječo programsko opremo. IZUM je zanje pripravljen narediti brezplačne 

konverzije in jim pomagati, da se vključijo v COBISS. Ampak nacionalna knjižnica Hrvaške 

trenutno ne pusti prevzemati zapisov v COBISS. Vprašal je, ali ima kdo kak predlog, bi bilo 

treba napisati pismo ali ukrepati kako drugače. Povedal je tudi, da so bili predstavniki 

hrvaške nacionalne knjižnice vabljeni na konferenco COBISS, a so nato odpovedali v 

zadnjem hipu. Ismet Ovčina je povedal, da bodo nadaljevali aktivnosti za vključevanje 

knjižnic na Hrvaškem. Vladimir Pištalo je predlagal, da se jim napiše pismo. Aleš Bošnjak se 

je strinjal. Vladimir Pištalo je predlagal, da se priprava tega pisma uskladi v naslednjih dneh.  

Ismet Ovčina je povedal, da upa, da bodo uspešno nadaljevali sodelovanje. Zahvalil se je 

Alešu Bošnjaku in Davorju Bračku ter ekipi za zelo uspešno izvedbo konference. Nihče drug 

ni ničesar dodal. Ismet Ovčina je pohvalil govore na konferenci in povedal, da je bilo 

praznovanje 30-letnice IZUM-a zelo lepo. Aleš Bošnjak se je vsem zahvalil in povedal, da 

upa, da se ponovno kmalu srečajo na Dnevih COBISS. 

 

 

mailto:izum@izum.si
http://www.izum.si/

