ZAPISNIK
2. redne seje Sveta članic COBISS z dne 22. 5. 2015 ob 11:00 uri, v sejni sobi IZUM-a v
Mariboru, Prešernova ulica 17.
Prisotni člani Sveta članic COBISS:
- Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
- dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
- Miro Tržan, Mestna knjižnica Ljubljana
- Ivan Kanič, EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana
- mag. Branka Kerec, Univerzitetna knjižnica, Maribor
- mag. Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
- Simona Frankl, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
- dr. Andrej Pogorelec, Biotehnični center Naklo
Odsotna članica Sveta članic COBISS:
- Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
Predstavniki IZUM-a:
- Davor Šoštarič, Tadeja Brešar, Tanja Turšek (delno), Mateja Tratnjek 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.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
Program dela IZUM za leto 2015
Informacije o prehodu na COBISS3/katalogizacijo
Predstavitev COBISS3/Elektronski viri
Modeli za obravnavo e-knjig v COBISS-u (katalogizacija, izposoja …)
Vprašanja, povezana z iniciativami odprtega dostopa
Zbiranje podatkov o knjižnični zbirki za statistični vprašalnik
Razno

K točki 1
Irena Sešek je predstavila predlog zapisnika 1. seje. Razprave oziroma pripomb ni bilo.
SKLEP 1: Svet članic COBISS je soglasno sprejel zapisnik 1. seje.
K točki 2
Davor Šoštarič je predstavil Letni program dela Instituta informacijskih znanosti za leto 2015
in opisal okoliščine, ki vplivajo na njegovo vsebino.
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
-

Hrvaški kot eni izmed ciljnih držav COBISS. Net;

-

-

izdelavi avtomatskega točkovanja bibliografskih kazalcev uspešnosti za izvolitve v
nazive na prošnjo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Univerze v
Mariboru;
prenosu podatkov o študentih iz informacijskih sistemov Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport;
funkcionalnosti in možnosti uporabe COBISS3/Izposoje v šolskih knjižnicah;
prioritetah pri dodajanju posameznih funkcionalnosti v segmentu COBISS3/Izposoja;
težavah, ki jih imajo katalogizatorji ob zapisih skupinskih avtorjev člankov in potrebi
po natančnih navodilih o obliki produciranja in objavi kolaboracijskih člankov ter
enotni obravnavi vrednotenja avtorjev.

Davor Šoštarič je pri zadnji točki razprave pojasnil, da ima IZUM pri delu s partnerji več
delovnih skupin, ki sodelujejo pri pripravi in verifikaciji rešitev.
SKLEP 2: Svet članic COBISS se je seznanil z Letnim programom dela Instituta
informacijskih znanosti za leto 2015 in o njem daje pozitivno mnenje.
K točki 3
Tadeja Brešar, sodelavka IZUM, je predstavila statistične podatke o prehodu na
COBISS3/Katalogizacijo. Povedala je, da so v približno dveh tretjinah knjižnic že v celoti
prešli na uporabo COBISS3/Katalogizacije in da le še manjši del preostalih knjižnic ni začel z
aktivnostmi za prehod. V primeru, da se bodo za prehod odločile tudi te, se lahko prehod do
konca leta 2015 izvede v celoti. Dodala je, da se VMS počasi opušča in da ima IZUM delo z
dvojnim vzdrževanjem, zato apelira, naj tudi te knjižnice preidejo na
COBISS3/Katalogizacijo.
K točki 4
Tanja Turšek, sodelavka
COBISS3/Elektronski viri.

IZUM,

je

predstavila

novi
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Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
- uporabi segmenta COBISS3/Elektronski viri v splošnih knjižnicah in razlogih za
manjšo pomembnost v nesamostojnih knjižnicah (predvsem specialnih);
- tiskani verziji knjige kot pogoju za dostop do iste knjige v elektronski obliki (v
posameznih primerih).
K točki 5
Davor Šoštarič je povedal, da gre pri modelu za obravnavo e-knjig v COBISS-u za enake
principe izposoje kot za klasične knjige. Izpostavil je vprašanja, ki so se pojavila, in sicer
kako je:
- s katalogizacijskimi zadevami,
- operativnimi postopki pri izposoji,
- oddaljeni prijavi v članstvo knjižnice.
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Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
- dopolnitvi COBISS3/Katalogizacije z meta podatki;
- vidnosti podatkov o izposoji, izposoji na domu in v COBISS/OPAC-u.
K točki 6
Davor Šoštarič je opisal določene aktivnosti v Sloveniji v zvezi s pobudami za uveljavljanje
odprtega dostopa. Dela (članki, monografije, doktorati …), ki so rezultat raziskovalnega
projekta, ki je sofinanciran iz javnih sredstev, bodo morala biti objavljena v skladu s pravili
odprtega dostopa.
Zato se pri takih delih zahteva, da se med obstoječe metapodatke dodajo še določena polja, ki
jih sicer klasična katalogizacijska in bibliografska pravila ne predvidevajo. Podatkov, ki so
vezani izključno na raziskovalni projekt, ni smiselno uvrščati v vzajemni katalog, vsekakor
pa naj bo v bibliografskem zapisu tudi kazalec na ločene zapise o projektu bodisi v
informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti SICRIS bodisi v kakšni drugi kvalitetni in
relevantni bazi podatkov o raziskovalnih projektih. Svet članic COBISS je pozval člane naj
spremljajo razprave in strokovne debate o tem, kateri podatki bodo morali biti na voljo v
COBISS-u.
Dr. Luka Šušteršič je povedal, da je stvar financerja ali bodo dodatna polja, ki se tičejo
projekta, dodana v COBISS ali kam drugam.
Člani Sveta članic COBISS so še razpravljali o načinu dela pri vpisovanju zahtevanih
dodatnih podatkov.
K točki 7
Irena Sešek je povedala, da Center za razvoj knjižnic (CeZaR) zbira podatke o knjižnični
zbirki za statistični vprašalnik, ki se vodijo v sistemu COBISS. Izpostavila je vprašanje
racionalizacije zbiranja teh podatkov.
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
- potrebi definiranja navodil o tem, katere podatke o knjižnični zbirki želi CeZaR
zbirati;
- tem, da bo na področju zaposlenih in uporabnikov treba počakati na Statistični urad
Republike Slovenije, ki prenavlja zbiranje statističnih podatkov na področju kulture in
mora biti zbiranje podatkov usklajeno;
- nujnosti seznanitve CeZaR-ja s tem, kakšne težave obstajajo, saj je zbiranje podatkov
o knjižnični zbirki nacionalna statistika. Vprašalnikov ni dobro večkrat spreminjati, saj
se s tem spreminjajo podatki, ki potem niso več primerljivi.
K točki 8
Davor Šoštarič je povedal, da je IZUM v Programu dela za leto 2015 predvidel vključitev v
izbrana družbena omrežja (Facebook, Twitter, LinkedIn in YouTube).
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Izpostavil je uspeh mobilne aplikacije mCOBISS, ki je v letu 2014 doživela nekaj nadgradenj,
začel pa se je razvoj tudi za implementacijo v drugih sistemih COBISS.Net.
Predlagal je, da bi bila naslednja seja v jeseni in pozval člane Sveta članic COBISS, naj
pripravijo in posredujejo morebitna strokovna vprašanja.
Seja je bila zaključena ob 13:30 uri.
Irena Sešek
Predsednica Sveta članic COBISS
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