
PREDLOG ZAPISNIKA

2. seje Sveta članic COBISS-a, ki je bila 15.04.2002 ob 11. uri v prostorih IZUM-a,
Pre�ernova 17, Maribor

Prisotni člani:

- Mojca Dolgan - Petrič, CTK, Ljubljana
- Ema Dornik, IBMI, Ljubljana
- Dr Anja Dular, NMS, Ljubljana
- Mag. Branko Goropev�ek, OK, Celje
- Mojca Markovič, KTF, Maribor
- Andreja Pleničar, KMJ, Novo mesto
- Dr. Luka �u�ter�ič, IJS, Ljubljana
- Savina Zwitter, Gimnazija Be�igrad, Ljubljana

Opravičili so se:

- Maja Klav�ar, Matematična knji�nica, Ljubljana
- Mag. Zoran Krstulović, NUK, Ljubljana
- Tatjana Likar, NUK, Ljubljana

Ostali prisotni:

- Tadeja Bre�ar, IZUM
- Lidija Curk, IZUM
- Mag. Franci Pivec, IZUM
- Mag. Marta Seljak, IZUM
- Mag. Toma� Seljak, IZUM
- Slavko �erod, IZUM
- Mag., Petar �obot, IZUM
- Robert Vehovec, IZUM
- Branko Zebec, IZUM

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
2. Poročilo o dose�enih ciljih in rezultatih v letu 2001
3. Informacija o izvajanju nalog po Programu dejavnosti IZUM-a za leto 2002.
4. Informacija o sodelovanju IZUM-a s knji�nicami na področju nekdanje

Jugoslavije
5. Razno

AD 1.

SKLEP: Brez razprave in soglasno je bil sprejet zapisnik 1. seje Sveta članic
COBISS.



AD 2.

Mag. T. Seljak, v.d. direktorja IZUM-a je v uvodu poudaril, da so predpisana
podrobna navodila za pripravo vseh elementov letnega poročila in da je skladno s tem
izdelano tudi Poročilo o dose�enih ciljih in rezultatih v letu 2001, ki ga je svet zavoda
sicer �e sprejel, vendar bodo zelo dragocena tudi opa�anja predstavnikov knji�nic. V
nadaljevanju je kratko povzel vsebino poročila.

V razpravi je dr. �u�ter�ič, predsednik sveta odprl vpra�anje knji�nic, ki �e niso
vključene v COBISS. Med njimi prevladujejo �olske knji�nice, za katere pristojno
ministrstvo �e ni opredelilo razvidne politike glede njihovega vključevanja. S strani
IZUM-a je bilo izra�eno upanje, da bo do tega pri�lo čim prej, saj je te�ko odgovarjati
�olskim knji�ničarjem, katerih interes za COBISS hitro nara�ča. Po končani razpravi
je bil sprejet

SKLEP: Svet članic COBISS se je seznanil s Poročilom o dose�enih ciljih in
rezultatih IZUM-a v letu 2001.

AD 3.

V.d. direktorja IZUM-a, mag. T. Seljak je uvodoma seznanil  svet članic, da jim je
bila predlo�ena končna verzija Programa dejavnosti IZUM-a za leto 2002, ki ga je
potrdila tudi Vlada RS. Posebej je omenil, da poteka usklajevanje aktov IZUM-a z
novim zakonom o knji�ničarstvu.

O uresničevanju nalog, povezanih s COBISS-om je ob�irneje poročala mag. M.
Seljak, ki je posebej podčrtala:

- normativno kontrolo imen avtorjev,
- splo�ni geslovnik COBISS-a,
- stre�nik za COBISS-ove podatkovne baze,
- spletno verzijo za OPAC,
- implementacijo modulov COBISS3 v 25 knji�nicah,
- Verzijo 3.0, ki bo vključevala serijske publikacije in izposojo,
- reorganizacijo podatkov o zalogi,
-     spremembe v organizaciji procesa razvoja programske opreme,
- novosti pri upravljanju podatkovnih baz,
- COMARC/H,
- serijo tečajev o statistikah.

B. Zebec je dodal, da je pri strojni opremi predvidena nabava dodatnih stre�nikov za
splet in za katalogizacijo, ter da potekajo tudi razgovori z Ministrstvom za kulturo
glede prenove opreme v splo�nih knji�nicah.



V razpravi so sodelovali vsi člani sveta, posebej pa so jih zanimali odgovori IZUM-a
na naslednja vpra�anja:

- mo�nost avtomatskega vnosa, kar bo podano s vpeljavo vzorcev, izhajajoč iz
MARC 21;

- vpra�anje �irjenja ponudbe polnobesedilnih baz podatkov, za kar ni velikih
finančnih izgledov, bo pa IZUM poskrbel za smotrne povezave med obstoječimi
bazami;

- potreba, da bi MK omogočilo prenovo opreme tudi v svojih specialnih knji�nicah,
ne le v SIK-ih;

- uvajanje novih orodij za knji�nični mened�ment in evalvacije na podlagi
tehnologije "data mining", za kar pa so potrebni trdnej�i dogovori o standardizaciji
zajemanja podatkov, ki so se �ele dobro začeli, dobrodo�li pa so vsi, ki se temu
strokovno posvečajo;

- upo�tevanje zakonskih določil o obveznem brisanju osebnih podatkov;
- nadaljevanje skupnih aktivnosti v zvezi z implementacijo knjigomatov, pri čemer

je bilo pojasnjeno, da po �e opravljenih testiranjih prilagoditve programske
opreme COBISS ne predstavljajo večjega problema;

- napovedane dopolnitve pri bibliografijah raziskovalcev.

Sprejet je bil

SKLEP: Svet članic COBISS se je seznanil s podrobnimi poročili o izvajanju
Programa dejavnosti IZUM-a za leto 2002 v prvem četrtletju.

AD 4.

Dalj�o uvodno obrazlo�itev je podal v. d. direktorja IZUM-a mag. T. Seljak. Podčrtal
je, da gre za dokument Vlade RS, ki na ta način opredeljuje svoj interes za uveljavitev
slovenskega znanja in visoke tehnologije v prostoru JV Evrope. Motiv IZUM-a za
�irjenje uporabe COBISS-a v druge dr�ave je povezan s strate�ko usmeritvijo k
mednarodni relevantnosti, ki bo podlaga za bodoča partnerstva s svetovnimi nosilci
razvoja informatizacije knji�nic, brez česar bo začela Slovenija na tem področju
zaostajati.

V nadaljevanju je podrobno opisal razmere v posameznih dr�avah, v katerih izra�ajo
interes oziroma �e vzpostavljajo avtonomne sisteme na podlagi COBISS-a. Zgovorno
je, da tudi Soros-ova fondacija in avstrijski OSI pri svojih knji�ničnih projektih v JV
Evropi izrecno preferirajo COBISS.

V razpravi je več članov sveta poudarilo, da mednarodna uveljavitev COBISS-a tudi
slovenskim knji�nicam prina�a vrsto prednosti, ki bodo ob vse večji globalni
konkurenci za uporabnike vedno bolj odločilne. Po razpravi, v kateri je sodelovala
večina članov sveta, je bil sprejet naslednji

SKLEP: Svet članic COBISS se je seznanil z Informacijo o sodelovanju IZUM-a s
knji�nicami v dr�avah s področja nekdanje Jugoslavije pri izgradnji njihovih



knji�ničnih informacijskih sistemov ter podpira prizadevanja IZUM-a za uveljavitev
sistemskih re�itev in programske opreme COBISS izven Slovenije.

AD 5.

Članica sveta M. Dolgan-Petrič se je zahvalila sodelavcem IZUM-a za prizadevno
pomoč pri vpeljavi enotne �tudentske izkaznice na Univerzi v Ljubljani.

Seja je bila zaključena ob 13.uri

                                                                                Predsednik Sveta članic COBISS.


