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ZAPISNIK

2. seje Sveta članov COBISS-a, ki je bila 21. 12. 2000 ob 11.00 uri v prostorih IZUM-a,
Prešernova 17, Maribor.
PRISOTNI člani Sveta članov COBISS-a:
-

dr. Luka Šušteršič, IJS, Ljubljana
dr. Maja Žumer, NUK, Ljubljana
mag. Zoran Krstulović, NUK, Ljubljana
dr. Uroš Kunaver, CTK, Ljubljana
Dunja Legat, UKM, Maribor
Marija Fabjančič, Biblioteka SAZU, Ljubljana
Ema Dornik namesto dr. Janeza Stareta, IBMI, Ljubljana
Andreja Pleničar, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto

Opravičeno odsotni:
- Savina Zwitter, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
- Janko Germadnik, Osrednja knjižnica Celje
- Alenka Logar Pleško, Filozofska fakulteta, Ljubljana
Drugi prisotni:
- Branko Zebec, IZUM
- mag. Marta Seljak, IZUM
- Franci Pivec, IZUM
- mag. Petar Šobot, IZUM
- mag. Bojan Štok, IZUM
- mag. Darja Gabrovšek-Homšak, IZUM
- Tadeja Brešar, IZUM
- Robert Vehovec, IZUM
- Slavko Šerod, IZUM
Dr. Luka Šušteršič, predsednik Sveta članov COBISS-a, je pozdravil vse prisotne in predlagal
naslednji:
DNEVNI RED
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje
2. Osnutek Programa dejavnosti IZUM-a za leto 2001
3. Razno

AD 1
Podana je bila pripomba na 3. točko zapisnika konstitutivne seje, češ da so v zapisniku navedene
samo teme, ni pa iz njega mogoče razbrati stališč, predlogov in zaključkov. Glede na dejstvo, da
je Svet članov COBISS-a svetovalni organ vseh članic COBISS-a, bi moral zapisnik vsebovati
obširneje opisane teme, debato ter sprejete zaključke ali sklepe.
Predsednik Sveta je razložil, da je o temah tekla prosta debata, zato tudi ni bilo sprejetega
sklepa. Predlagal je, da bi zapisnik poslali vsem članicam COBISS-a ter jih na ta način obvestili
o delu Sveta članov COBISS-a.
Pojasnjeno je bilo, da bodo zapisniki Sveta članov COBISS-a dosegljivi vsem na domači strani
IZUM-a.

AD 2
Uvodno obrazložitev načrtovanih nalog iz osnutka Programa dejavnosti IZUM-a za leto 2001, ki
se nanašajo na delovanje in razvoj sistema COBISS, je podala mag. Marta Seljak. Poudarila je,
da so pri načrtovanju upoštevali naslednje elemente:
•
•
•
•
•

dolgoročno razvojno strategijo zavoda,
uresničevanje Programa dejavnosti IZUM-a za leto 2000,
delovanje ekspertnih skupin za različna ključna vprašanja v zvezi s sistemom COBISS,
stalno komunikacijo s članicami COBISS-a, dokumentirano v nekaj tisoč sporočilih,
poslanih v celem letu ter
konferenco COBISS & SICRIS 2000.

V fazi osnutka zajema program večino evidentiranih nalog, razvrščenih po prioritetah, kot jih
vidi IZUM. Po splošni oceni obseg nalog presega razpoložljive zmogljivosti instituta, kar bo
moral Svet zavoda pri sprejemanju odločitev upoštevati. Res pa je tudi, da se je doslej velikokrat
dogajalo, da je ustanovitelj med letom zahteval vključitev novih, praviloma zelo zahtevnih
nalog, kar je zahtevalo prerazporeditev resursov.
V nadaljevanju je mag. Marta Seljak podrobneje razložila načrtovane naloge pod točko III, 2−6.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi udeleženci seje, so bili podani naslednji predlogi, stališča
in vprašanja:
•
•
•
•
•

načrtovane naloge bi bilo treba obširneje opisati, ker si je zelo strnjeno besedilo mogoče
razlagati na različne načine;
k načrtovanim nalogam naj bi sodili tudi kvantifikacija obsega resursov in okvirni roki
izvršitve (npr. po četrtletjih);
potrebna bi bila informacija, katere naloge so nove in katere naloge iz preteklega leta naj se
nadaljujejo;
predlagateljem nalog, ki niso prišle v program, bi bilo treba navesti razloge za
neupoštevanje njihovih predlogov;
kako je načrtovano sodelovanje z NUK-om pri nalogi, ki se nanaša na monografske
publikacije v več delih?

•
•
•
•

omenjena sta bila Searsov geslovnik in sodelovanje IZUM-a pri njegovem prevajanju in/ali
adaptaciji ter NUK-ov slovenski geslovnik, ki naj bi izšel v januarju 2001;
pri izvajanju letnega programa je treba v zvezi s testiranjem obvestiti vse sodelujoče
knjižnice vsaj mesec dni vnaprej;
za knjižnice z vse večjo uporabo elektronskih časopisov bo naloga, ki napoveduje
vzpostavljanje povezav s ponudniki baz podatkov s polnimi besedili, zelo dobrodošla;
obstaja več razlogov, da bi servisu Z39.50 dodelili višjo prioriteto.

Razvila se je obširna razprava o težavah v zvezi z natančnim določanjem rokov, v kateri je mag.
Marta Seljak navedla vrsto primerov, ko so zunanje okoliščine porušile napovedane terminske
načrte. Interno delo se sicer zelo podrobno načrtuje s tedenskimi načrti, kar pa verjetno ne sodi v
letni programa dejavnosti.
Udeleženci razprave so podali svoja mnenja tudi glede prevajanja Searsovega geslovnika.
Pojasnjeno je bilo, da je IZUM zgolj eden od sodelujočih v projektu, pri katerem aktivno
sodeluje še šest področnih specializiranih informacijskih centrov.
Nekatere razpravljavce je zanimalo, kako bo zastavljeno delo v zvezi z bibliografijami
znanstvenikov slovenskega rodu, ki živijo v tujini. Pri tej nalogi je predvidena izrazita
postopnost, vendar gre za pomembno nalogo, ki je ni več mogoče odlagati v bližnjo ali daljno
prihodnost.

AD 3
Pod točko razno ni bilo nobene razprave.
Seja je bila zaključena ob 12.50.

Zapisala:
Danica Neumueller

Predsednik Sveta članov COBISS-a:
dr. Luka Šušteršič

