
 
Z A P I S N I K 

 
 

3. seje Sveta članic COBISS, ki je bila v torek, 28. 12. 2004, ob 14. uri v IZUM-u v Mariboru. 
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Franci Pivec, Jana Rečnik, Lidija Curk, Romana Š. Muhvič, Miro Kolarič, Slavko Šerod, 
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DNEVNI RED 
 
1. Pregled zapisnika 2. seje 
2. Program dejavnosti IZUM-a za leto 2005 
3. Problematika lokalnih zapisov 
4. Razno 
 
 
K točki 1 
 
K zapisniku ni bilo nobene razprave. 
 
SKLEP:  Potrjuje se zapisnik 2. seje Sveta. 
 
 
K točki 2 
 
V uvodu je direktor IZUM-a posebej poudaril uveljavitev projektnega pristopa in dosledno 
vztrajanje pri popolni transparentnosti delovanja, ki ustanovitelju in uporabnikom dopušča 
neoviran vpogled v izvajanje programa. 
 
IZUM je na pragu novega obdobja uveljavljanja COBISS-a zunaj Slovenije in treba je 
upoštevati, da upravljamo z regionalno pomembnim sistemom. Ko k temu dodamo še vedno 
bolj zahtevne servise v Sloveniji, je postala dosedanja blokada novega zaposlovanja resna 
ovira razvoja. Zato v letu 2005 načrtujemo tri neizogibne dodatne sodelavce. Pričakujemo, da 
bosta ARRS in MVZT razumela problem in da bomo s predlogom uspeli. 
 
Mag. Marta Seljak je predstavila projekte, ki se nanašajo na COBISS. Prioritetna skrb je 
vzdrževanje operativnosti sistema in v tem pogledu je COBISS med najzanesljivejšimi 
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sistemi. V nadaljevanju je predstavila posamezne razvojne projekte in odgovorila na 
zastavljena vprašanja: 
 

• Geslovnik: razprava se je predvsem vrtela okoli načina sodelovanja OSIC-ev, čemur je 
namenjen tudi poseben e-forum, ministrstvo pa naj bi s popravki pravilnika preciziralo 
obveznosti v tej zvezi. 

• Antikvarno gradivo: projekt je v drugi prioriteti. 
• Revizija ukazov/pooblastil v katalogizaciji se navezuje na pravilnik o izdaji licence za 

vzajemno katalogizacijo in je potrebna glede na dejstvo, da veljajo še rešitve iz 
začetnega obdobja vzajemne katalogizacije (1987). Cilj projekta je izboljšanje 
kakovosti zapisov. Projekt ima visoko prioriteto. Ker se povečuje število majhnih 
knjižnic v sistemu (še posebej, če bo steklo vključevanje šolskih knjižnic), se odpira 
tudi vprašanje, ali je smotrno v vsaki knjižnici zagotavljati katalogizacijsko licenco. 

• Kode za jezike in pisave: glede na COBISS.Net gre za prvo prioriteto. 
• Izboljšanje kakovosti zapisov v COBISS.SI: izpisi za knjižnično nadomestilo, ki jih je 

zahtevalo MK, opozarjajo na nujne ukrepe na tem področju. 
• COBISS2 na Itaniumu:  nadaljevanje projekta iz preteklega leta. 
• Reorganizacija vstopnih menijev: druga prioriteta. 
• Spletne bibliografije: gre za prilagoditve zahtevam ARRS. 
• Izpisi: predvideni sta dve novi verziji. 
• Izposoja: predvideni sta dve novi verziji. V razpravi je bilo opozorjeno, da Univerza v 

Ljubljani ni sprejela te rešitve, zato bo v programu znižana prioriteta te naloge. 
• COBISS3: v prvi prioriteti je vseh 7 segmentov. 
• COBISS3 Izposoja: v razpravi je bilo opozorjeno, da ARNES preverja možnosti 

brezžičnih povezav. 
• Naročanje preko COBISS/OPAC-a: nadaljevanje projekta. 
• Elektronsko obveščanje uporabnikov: nadaljevanje projekta. 
• Upravljanje izobraževalnih procesov: predvidena je prenova sistema z novo aplikacijo 

IZO. 
• Upravljanje pooblastil: predvidena je prenova sistema s centralno bazo podatkov 

uporabnikov in povezava z aplikacijo IZO. 
• Sistem vodenja kakovosti: v celoti bo sistem zajel 17 ključnih procesov v IZUM-u. 
• Podporna orodja za razvoj programske opreme: začetna faza projekta, ki se bo 

nadaljeval v letu 2006. 
• SICRIS: postopoma bo sistem prevzel ARRS, ker se je treba izogniti paralelizmu. 

 
Brane Zebec je ugotovil, da se sistem financiranja dejavnosti IZUM ne bo spremenil, čeprav 
bo program financiran preko ARRS. Pri članarini se ohrani vrednost točke iz leta 2004. 
Podrobno je prikazan in razmejen način obračunavanja storitev zunaj Slovenije. Program 
investicij z ARRS še ni dogovorjen. 
 
Mag. Tomaž Seljak je omenil, da sta si IZUM in NUK izmenjala informacije glede programa 
dejavnosti in da je NUK pisno zagotovil svoje sodelovanje pri vseh nalogah, kot jih 
predvideva predlagani program IZUM. 
 
Sprejet je bil  
 
SKLEP: Svet članic COBISS potrjuje osnutek Programa dejavnosti IZUM za leto 2005. 
 



 3 

 
 
K točki 3 
 
Predsednik Sveta dr. Luka Šušteršič je poročal, da so štiri knjižnice poslale dopis, s katerim 
predlagajo podaljšanje roka za uskladitev lokalnih zapisov. 
 
Mag. Seljak je ugotovil, da so se knjižnice z različno vnemo lotile reševanja problema in da 
so nekatere naredile zelo veliko, druge pa nič. Videti je, da gre tudi za vprašanje odnosa do 
problema in ne samo za pomanjkanje resursov. K temu je Alenka Logar Pleško pripomnila, da 
gre vendarle za velik dodatni angažman in da bi morali MK pozvati k priznavanju dodatnih 
stroškov knjižnic. O tem bi se moral izreči tudi Svet za knjižničarstvo. Po razpravi je bil 
sprejet 
 
SKLEP: Svet članic COBISS je obravnaval dopise knjižnic o podaljšanju roka za uskladitev 
lokalnih zapisov, vendar bo o spremembi sklepa odločal na eni od naslednjih sej, ko bo 
pridobil še dodatne informacije. 
 
 
K točki 4 
 
Direktor IZUM mag. Tomaž Seljak je podal poročilo o podpisu pogodbe o izvajanju online 
referenčne službe "Vprašaj knjižničarja". 

  


