ZAPISNIK
2. redne seje Sveta članic COBISS z dne 27. 1. 2012 ob 11:00 uri, v sejni sobi Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Turjaška 1
Prisotni člani Sveta članic COBISS:
- Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
- dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
- dr. Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor
- Barbara Rogač, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
- Doroteja Emeršič, Šolski center Ptuj
- Irena Kordež, Pravna Fakulteta, Ljubljana
- Milena Doberšek, Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
- Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
Opravičeno odsoten član Sveta članic COBISS:
- dr. Milan Lovenjak, FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
Predstavniki IZUM-a:
- Davor Šoštarič, dr. Marta Seljak, Tadeja Brešar, Mateja Petre

Irena Sešek je ugotovila, da je seja sklepčna, saj je bilo navzočih osem članov Sveta članic COBISS.
Prisotni člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
Letni program dela IZUM
Obravnava predlogov članov Sveta glede dokumenta Prehod na COBISS3/Katalogizacijo
Razno

K točki 1
Na zapisnik 1. seje Sveta članic COBISS je bila podana ena pripomba, ki bo upoštevana.
SKLEP 1: Svet članic COBISS potrjuje zapisnik 1. seje Sveta članic COBISS z dne 9. 12. 2011 z
dopolnitvijo prve alineje zadnjega odstavka druge točke dnevnega reda, tako da se glasi:
- izobraževalnih tečajih v IZUM-u, dolžini njihovega trajanja in o iskanju možnosti njihovega
financiranja.

K točki 2
Davor Šoštarič je predstavil Letni program dela Instituta informacijskih znanosti za leto 2012, po
naslednjih sklopih:
-

Udarni poudarki;
Letni cilji;
Kvalitativni kazalci;
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-

Glavni sklopi nalog;
Vsebinski sklopi razvojnih aktivnosti;
Razvojne in projektne naloge;
Tuje baze podatkov in servisi;
Organiziranost/obremenitve.

Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
-

prehodu na novo generacijo bibliografij; prikazovanju citatov, ki je stvar strokovne
odločitve ARRS;
možnostih odpisa posameznih številk znotraj letnikov pri kontinuiranih virih;
problemih prevelikih zapisov zaradi podatkov o zalogi pri serijskih publikacijah;
izposoji e-knjig;
COBISS-u na mobilnih napravah;
paketnem uvozu bibliografskih podatkov v COBIB;
načinu financiranja projekta COBISS.Net;
možnostih izključitve prikaza v COBISS/OPAC za določene vrste gradiva, ki so trenutno
vidne, in o spremembah besedil v koloni s statusom izvoda.

SKLEP 2: Svet članic COBISS se je seznanil z Letnim programom dela Instituta informacijskih
znanosti za leto 2012 in o njem daje pozitivno mnenje.

K točki 3
Irena Sešek je povedala, da je prispelo dvoje mnenj na temo prehoda na COBISS3/Katalogizacijo,
ki sta ga posredovali Komisija za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani in Univerzitetna
knjižnica Maribor skupaj s fakultetnimi knjižnicami Univerze v Mariboru.
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
-

sistemih preverjanja napak;
odgovornosti NUK in IZUM za ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji in tudi za kakovost bibliografskih zapisov
razlikah med dovoljenjem za kreiranje bibliografskih zapisov v sistemu COBISS.SI in
dovoljenjem za prevzemanje zapisov iz COBIB-a v lokalno bazo podatkov;
različnostih aplikacij za posamezne vrste knjižnic;
izobraževanju, ki bo ob prehodu na COBISS3/Katalogizacijo obvezno za vse katalogizatorje;
možnostih lokalnih izobraževanj v knjižnicah, ki bodo v ta namen zagotovile prostor in
tehnično opremo.

SKLEP 3: Svet članic COBISS se je seznanil z mnenji Komisije za razvoj knjižničnega sistema
Univerze v Ljubljani in Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami Univerze v
Mariboru glede dokumenta »Prehod na COBISS3/Katalogizacijo.«
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K točki 4
Davor Šoštarič je povedal, da ima IZUM z ISSN sklenjeno pogodbo o prevzemanju zapisov iz
njihove centralne baze v Parizu. ISSN zahteva bistveno zvišanje cene te storitve za neposredno
prevzemanje, kar je za Slovenijo nesprejemljivo. V primeru, da glede cene ne bo ustreznega
dogovora, bo zapise še vnaprej možno prevzemati samo iz kopije baze, ki je nameščena na IZUMovem strežniku.
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali še o:
-

potrebi po poslovniku Sveta članic;
problematiki v šolskih knjižnicah.

Davor Šoštarič je povedal, da je Upravni odbor IZUM sprejel nov model zaračunavanja članarine za
šolske knjižnice. Sistemska rešitev, ki bi morala biti končni cilj, pa je v pristojnosti Ministrstva za
šolstvo in šport.
SKLEP 4: Člani Sveta članic COBISS predlagajo, da se pripravi osnutek Poslovnika Sveta članic
COBISS.

Seja je bila zaključena ob 13:10 uri.

Irena Sešek
Predsednica Sveta članic COBISS

