
ZAPISNIK

3. seje Sveta članic COBISS, ki je bila 18.10.2002 ob 11. uri v prostorih IZUM-a v Mariboru.

Prisotni člani:
- Ema Dornik, IBMI, Ljubljana
- Mag. Branko Goropevšek, OK Celje
- Maja Klavžar, Matematična knjižnica, Ljubljana
- Mag. Zoran Krstulovič, NUK, Ljubljana
- Tatjana Likar, NUK, Ljubljana
- Mojca Markovič, Knjižnica TF, Maribor
- Andreja Pleničar, KMJ, Novo mesto
- Dr. Luka Šušteršič, IJS, Ljubljana

Opravičili so se:
- Mojca Dolgan Petrič, CTK, Ljubljana
- Dr. Anja Dular, NMS, Ljubljana
- Savina Zwitter, GB, Ljubljana

Predstavniki IZUM:
-     Mag. Aleš Bošnjak
- Tadeja Brešar
- Lidija Curk
- Miroslav Kolarič
- Romana Š. Muhvič
- Mag. Franci Pivec
- Mag. Marta Seljak
- Mag. Tomaž Seljak
- Slavko Šerod
- Mag. Petar Šobot
- Branko Zebec

Na predlog predsednika je bi sprejet naslednji

DNEVNI RED

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
2. Informacija o izvajanju nalog po programu dejavnosti IZUM za leto 2002
3. Konferenca COBISS&SICRIS 2002
4. Razno

K točki 1.

SKLEP: Svet članic COBISS je brez razprave sprejel zapisnik 2. seje.

K točki 2.

V uvodu je v.d. direktorja IZUM mag. Seljak opozoril, da bi skoraj ostali brez Sveta članic
COBISS, ker je Ministrstvo za kulturo vztrajalo, da ga je treba v novem ustanovitvenem aktu
IZUM izbrisati,  češ da bi lahko nevarno blokiral delovanje Nacionalnega sveta za
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knjižničarstvo. Treba je bilo napeti vse sile za dokazovanje, da prejšnjega Strokovnega sveta za
knjižničarstvo niso blokirali nobeni organi IZUM-a, ampak drugi dejavniki. Tudi sedaj ni
strahu, da bi se motila dva organa, ki delujeta na povsem različnih ravneh. Vlada je sprejela
naše argumente.

Nadalje je informiral svet o tem, da so v IZUM-u stekle aktivnosti za vzpostavitev upravljanja
kakovosti na podlagi standarda ISO 9001. V prvem planu je kakovost pri razvoju programske
opreme, sledila pa bodo druga področja. Pri projektu sodeluje FERI Maribor.

Pri izvajanju projekta COBISS.NET je Ministrstvo za gospodarstvo odobrilo 14 štipendij za
strokovne delavce iz štirih držav, ki prihajajo za mesec dni v IZUM. Ministrstvo za
informacijsko družbo je podalo predlog za vključitev projekta v program Pakta stabilnosti.
Srbija je za projekt VBS pridobila mednarodna sredstva, pred nedavnim pa smo se  dogovorili
tudi o vlogi njihovega programskega sistema BISIS, ki so ga razvili na Univerzi v  Novem
Sadu in naj bi pokrival potrebe pridruženih članic VBS.

Pred sklenitvijo je obsežno in naporno delo pri dopolnitvah tipologije za bibliografije
raziskovalcev, pri čemer sodeluje široka skupina bibliotekarjev iz različnih knjižnic in tudi
raziskovalna sfera. Dogovarjanje poteka s KORIS-om in obema univerzama, o tem pa se bomo
pogovarjali tudi na letošnji konferenci COBISS&SICRIS.

Glede tipologije je dr. Šušteršič pripomnil, da si je treba prizadevati za čim popolnejše opise
pri vsakem tipu dokumenta/dela.

Mag. Marta Seljak je poročala o poteku projekta vključevanja normativne kontrole v sistem
COBISS.SI. Odvija se redigiranje imen v knjižnicah in IZUM-u, čaka pa nas obsežno
izobraževanje, saj je treba zajeti več sto katalogizatorjev.

Delo na splošnem geslovniku COBISS poteka uspešno in manjkajo še prevodi za  tri
humanistična področja, od katerih je odstopil ZRC. Zelo dobrodošla je bila delavnica z dr.
O'Neillom, ki smo jo organizirali v dogovoru z OCLC.

Precej odprtih vprašanj se je pojavilo pri pripravi strežnika Z39.50. Rešitve so v fazi testiranja.

Opozorila je še na redakcijsko delo v zvezi s tipologijo, na instalacije novih verzij izposoje in
OPAC-a, na servis o najbolj branem gradivu in  na angleško verzijo bibliografije
raziskovalcev. Pri COBISS3 so končane nove verzije medbibliotečne izposoje in nabave. V
razvoju so trije novi moduli - za serijske publikacije, zalogo in izposojo. Izposoja bo modul, pri
razvoju katerega bomo prvič uveljavili standard 9001. V pripravi je tudi spletni vmesnik za
COBISS3.

Letos smo vključili v COBISS 11 novih knjižnic, zagotavljamo podporo povezovanju s tujimi
servisi in iskanje po bazah polnih besedil. Proučujemo nova orodja za help-desk, ki bodo
uporabna tudi za online referenčno službo, za katero so interes že izkazale tri knjižnice. V
servisu za uporabnike smo optimirali statistične metode, organizirali posvet o tem in pripravili
nove izdaje dokumentacije.

Tadeja Brešar je dodala obvestilo o pripravi preslikav iz MARC 21 v COMARC. Organizirali
smo 13 tečajev o redigiranju normativne baze podatkov CONOR in sami redigirali 4000
zapisov bibliografskih enot raziskovalcev.
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Lidija Curk je omenila dokončanje projekta enotne knjižnične izkaznice na ljubljanski univerzi.
Glede tega je Tatjana Likar opozorila, da so težave s podatki, ki bi jih moral ažurirati RCUL.

Miroslav Kolarič je poudaril, da nove verzije pri COBISS3 omogočajo uporabo bibliografskih
podatkov iz tujih baz. Navedel je, da so bile letos izvedene tri nove instalacije programske
opreme COBISS3, še pet pa jih je pred vrati.

Mag. Aleš Bošnjak je poročal o dogajanju pri SICRIS-u, kjer so poskrbeli za linke do
projektov naših organizacij v sistemu CORDIS in za njihovo ažuriranje. V sodelovanju s
SGRZ je v pripravi nov CD-ROM za promocijo slovenskega ekspertnega potenciala v EU.

Mag. Šobot je  opozoril na še vedno naraščajoči interes knjižnic za vključitev v COBISS,
čeprav smo računali, da so potrebe v Sloveniji zadovoljene. Knjižnice so začele nadgrajevati
informacijske baze COBISS, pri čemer posebej prednjači ODK in mag. Jug. Veliko pozornost
posvečamo avtomatizaciji referenčne službe in smo glede tega na voljo knjižnicam.

Tatjana Likar je v zvezi s normativno kontrolo odprla vprašanje tronivojskosti pri kreiranju
normativnih zapisov, kar bo po pojasnilu Tadeje Brešarjeve rešeno z različnimi pooblastili,
mag. Seljakova pa je opozorila na veliko vlogo NUK-a pri tem. Mag. Krstulovič je ocenil, da
bo pri normativni kontroli najhujši "prvi val", kasneje pa se bodo stvari umirile.

Likarjeva je odprla še vprašanje ažuriranja linkov. Po zagotovilih Brešarjeve IZUM redno
mesečno obvešča knjižnice o neaktivnih linkih in bo treba preveriti, v čem so težave.

Mag. Goropevšek je poročal o zahtevah inšpekcije po brisanju osebnih podatkov iz knjižničnih
datotek. Andreja Plesničar je dodala, da njihov seznam članov obsega 28.000 enot in da tega ni
mogoče delati ročno. Mag. Seljakova je spomnila, da so knjižnice pred leti vztrajale pri širjenju
zajema osebnih podatkov in niso prisluhnile opozorilom IZUM-a, da je to navzkriž z
zakonodajo. Zato se je IZUM zavaroval s podpisovanjem izjave, da bodo knjižnice ravnale z
osebnimi podatki skladno s predpisi. Spet se je treba vrniti na točko neobhodnih osebnih
podatkov in na ta način si bomo olajšali izpolnjevanja zakona. Podatke o izposoji pa je
potrebno izbrisati v trenutku, ko je gradivo vrnjeno.

Dr. Šušteršič je vprašal, ali bo spletni vmesnik zmanjšal "požrešnost" programa COBISS3 po
računalniških kapacitetah in Kolarič je zagotovil, da se stopnja optimizacije stalno izboljšuje.
Glede lokacije baze podatkov na IZUM-u pa je odgovoril, da zainteresirane knjižnice že danes
lahko preselijo bazo na svoj stežnik.

Dr. Šušteršič je odprl še razpravo o pripravi CD-ROM-a za SBRA v Bruslju, o čemer je mag.
Seljak podal podrobna pojasnila.

Branko Zebec je poročal o novi računalniški opremi: za potrebe vzajemne katalogizacije je
nabavljen nov strežnik in zastojev ni več. Pri OPAC-u je bil potreben prehod na Apache, kar
povzroča performančne težave. V nabavi je "požarni zid", ki bo pomembno izboljšal varnost
sistema. Pri vseh zunanjih strežnikih je izvedeno zrcaljenje, kar tudi povečuje varnost. Uspešno
se odvija uvajanje COBISS v "avstrijske knjižnice" v JV Evropi. Precej je interesa za
usposabljanje po programu ECDL. Na vprašanje Pleničarjeve, ali bi to usposabljanje zaradi
velikega interesa knjižničarjev lahko organizirali zunaj Maribora, pa je odgovoril, da za to
IZUM nima dovolj resursov.
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Andreja Pleničar je odprla še vprašanje vključitve "slovenske knjižnice" iz Karlovca v
COBISS, ker jih Ministrstvo za kulturo ne plača, da  katalogizirajo gradivo, ki ga nato
namenijo na Hrvaško. Mag. Seljakova je menila, da bi knjižnico v Karlovcu morda lahko
obravnavali kot pridruženo članico, vendar morajo sami poskrbeti za prevzemanje zapisov v
svoj sistem.

Tatjana Likar je vprašala glede vključevanja zasebnih zbirk in mag. Seljak je poročal o
izraženem interesu župnijskih knjižnic za vključitev, kar Svet IZUM-a podpira, vprašanje o
tem pa je naslovljeno na Ministrstvo za kulturo.

Predsednik Dr. Šušteršič je zaključil razpravo in sprejet je bil

SKLEP: Svet članov COBISS se je seznanil s podrobnimi poročili o  izvajanju nalog po
programu dejavnosti IZUM-a za leto 2002.

K točki 3.

Obvestilo o pripravah na dvanajsto konferenco uporabnikov COBISS&SICRIS 2002 je podal
mag. Franci Pivec. Napovedal je letošnje gostujoče predavatelje profesorja Brunnsteina -
predsednika IFIP, dr. Pavla Gantarja - ministra za informacijsko družbo in dr. Boštjana Žekša -
predsednika SAZU. Organizirane bodo štiri panelne razprave in sicer o COBISS.NET, o
COBISS3, o bodočnosti knjižnic in o informacijski podpori vrednotenju raziskovalne
dejavnosti. Za vse štiri panele smo pridobili eminentne razpravljalce, ki bodo znali
zainteresirati in pritegniti v razpravo tudi druge udeležence konference. Vsi podatki o
konferenci so že po običaju dostopni tudi na spletu.

Glede na svojo vlogo pri odpiranju konference je predsednik dr. Šušteršič pozval člane, da mu
predlagajo morebitne poudarke za njegov nastop.

SKLEP: Svet članov COBISS se je seznanil s pripravami na konferenco uporabnikov
COBISS&SICRIS 2002 in na program ni imel pripomb.

K točki 4.

V.d. direktorja mag. Seljak je seznanil Svet članov COBISS s situacijo glede Proračuna MŠZŠ
za leti 2003 in 2004. Vlada RS je sprejela predlog Urada za znanost, da se za naslednje leto
ponovno zmanjšajo sredstva na postavki COBISS za 60 mio SIT, kar pomeni resno grožnjo za
normalno delovanje IZUM, za tujo periodiko in za investicijsko vzdrževanje opreme. Manjka
tudi 90 mio SIT za plačilo WoS in vse kaže, da bomo s 1.1. 2003 odrezani od tega izjemnega
informacijskega vira. Prisotne je še obvestil, da je v teku zbiranje imen kandidatov za novi 11-
članski upravni odbor IZUM, ki ga po zakonu imenuje vlada.

Mag. Pivec je predstavil strokovni časopis Organizacija znanja, ki je po šestih letnikih
nadomestil prejšnja bolj biltenska COBISS obvestila. Povabil je člane sveta k sodelovanju v
prihodnjih številkah.

Seja je bila končana ob 13.30 uri.
                                                                              Predsednik Sveta članov COBISS
                                                                                       Dr. Luka Šušteršič


