Zapisnik
3. seje Sveta članic COBISS, z dne 18.12.2008 ob 10.30 uri, v prostorih Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Turjaška 1.
Prisotni člani Sveta članic COBISS:
- Irena Sešek, predsednica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
- Ivan Kanič, EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana
- mag. Janez Jug, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica, Ljubljana
- Jurij Primožič, Slovanska knjižnica, Ljubljana
- mag. Ema Dornik, Inštitut za biomedicinsko informatiko, Ljubljana
- Mojca Uran, SAZU, Ljubljana
- Martina Rozman Salobir, Osrednja knjižnica Celje
Predstavniki IZUM-a:
- mag. Tomaž Seljak, direktor
- dr. Marta Seljak, pomočnica direktorja
- mag. Matjaž Kovačič, pravnik
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika izredne seje z dne 22. 9. 2008
2. Program dela IZUM za leto 2009 – osnutek
3. Razno
K točki 1
Mag. Janez Jug opozori, da še ni potrjen zapisnik 2. redne seje Sveta članic COBISS.
Mag. Tomaž Seljak pove, da bo zapisnik poslan po elektronski pošti v potrditev.
Sprejet je sklep:
SKLEP št. 1:

Potrdi se zapisnik izredne seje Sveta članic COBISS z dne 22. 9. 2008.
K točki 2

Mag. Tomaž Seljak predstavi splošne iztočnice Letnega programa dela za leto 2009:
predvidenih je 5 novih zaposlitev zaradi odhoda nekaterih uslužbencev v pokoj in
zaradi povečanega obsega dela. Ob tem pripomni, da se IZUM še zmeraj ubada s
prostorskimi težavami. Poleg tega še pove, da je Upravni odbor IZUM-a podprl
pobudo, da bi država financirala članarino za šolske knjižnice in njihov prehod v
sistem COBISS.
Dr. Marta Seljak podrobno predstavi program dela za leto 2009 znotraj katerega imata
najvišjo prioriteto projekta COBISS3/Katalogizacija in nova verzija COBISS/OPAC,
s katero bi uvedli enovrstično iskanje ter informacijo o dostopnosti gradiva na izpisu
seznama zadetkov.

Po izčrpni predstavitvi Martina Rozman Salobir postavi vprašanje, ali bodo v izpisu
rezultatov iskanja prikazani tudi izvodi gradiva, ki niso dostopni (npr. odpisano
gradivo). Ivan Kanič izrazi mnenje, da je z vidika uporabnika nujno, da seznam
zadetkov ne vključuje gradiva, ki ni dostopno. Razvije se razprava o tem, ali naj
seznam zadetkov vsebuje gradivo, ki je odpisano in uporabniku ni na voljo.
Dr. Marta Seljak pojasni, da je IZUM seznanjen s problemom. Obstaja več kategorij
nedostopnega gradiva, s tem da je za uporabnike še posebej moteče prikazovanje
odpisanega gradiva. Pri pripravi nove verzije COBISS/OPAC-a je bila analizirana tudi
zahteva, da se nedostopno gradivo umakne iz seznama zadetkov. Za izločitev
nedostopnih izvodov iz seznama zadetkov bo potrebna sprememba indeksiranja. Ker
mora sistem delovati enotno v vseh knjižnicah, je treba poiskati rešitev, ki bo ustrezala
vsem knjižnicam. Informacija o dostopnosti gradiva se bo v novi verziji izpisovala že
v seznamu zadetkov, zato bo IZUM izločanje gradiva glede na status dostopnosti
reševal v drugem koraku.
Mag. Janez Jug se strinja z Martino Rozman Salobir, vendar meni, da bi informacija
kljub temu morala biti na voljo tistim uporabnikom, ki jo želijo. Zato predlaga, da bi v
primeru, če izpis zadetkov ne bi prikazal zapisov brez zaloge, morala biti na voljo
opcija izpisa, kjer bi ti podatki bili vidni.
Ivan Kanič se strinja z zgornjim predlogom, saj najverjetneje 95 % uporabnikov takšne
informacije sploh ne želi.
Jurij Primožič izrazi dvome o smotrnosti združevanja enot Ljubljanske mestne
knjižnice v eno institucijo, saj gre za 6 različnih knjižnic, od katerih imajo nekatere
več enot, ki se lahko kar hitro znajdejo v različnih občinah in pokrajinah, kar bi
posledično lahko pripeljalo do njihovega ponovnega razdruževanja.
Irena Sešek postavi vprašanje, kako bo urejeno naročanje gradiva preko spleta v
primeru medknjižnične izposoje? Dr. Marta Seljak odvrne, da v novi verziji pri servisu
Moja knjižnica ne bo sprememb.
Mag. Janez Jug postavi vprašanje, ali bo IZUM sodeloval pri projektu avtentifikacije
za oddaljeni dostop, ki ga pripravlja ARNES? Mag. Tomaž Seljak odvrne, da se bo
IZUM v projekt vključil.
Mag. Tomaž Seljak poda še kratek pregled aktivnosti v okviru projekta COBISS.Net.
V Srbiji vključevanje knjižnic poteka brez težav, v Črni gori so vključene že skoraj vse
splošne knjižnice, visokošolske knjižnice pa so kadrovsko šibke, v Bosni in
Hercegovini ni konsenza med Banjaluko in Sarajevom, zato se knjižnice iz Republike
Srbske ne vključujejo v sistem, v Makedoniji pa je problem kadrovska zasedba v
visokošolskih knjižnicah. Konverzija baz podatkov Nacionalne knjižnice Bolgarije je
zelo zahtevna naloga. Na Kosovu in v Albaniji je problem tehnološka oz. računalniška
neopremljenost knjižnic in nezainteresiranost nacionalnih knjižnic za uvedbo sistema
COBISS.

K točki 3 ni pobud.
Seja zaključena ob 12.25.
Irena Sešek l.r.
Predsednica Sveta članic COBISS

