ZAPISNIK
3. redne seje Sveta članic COBISS z dne 29. 5. 2013 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. Milan Lovenjak, FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
- Barbara Rogač, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
- Irena Kordež, Pravna Fakulteta, Ljubljana
- Milena Doberšek, Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
- Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
Opravičeno odsotna člana Sveta članic COBISS:
- dr. Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor
- Doroteja Emeršič, Šolski center Ptuj
Predstavniki IZUM-a:
- Davor Šoštarič, Tadeja Brešar, Apolonija Marolt Zupan
Irena Sešek je ugotovila, da je seja sklepčna, saj je bilo navzočih sedem članov Sveta članic
COBISS. Prisotni člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
Letni program dela IZUM
eKnjige
Bibliografije – praktične dileme
Informacija o izvajanju knjižničnega nadomestila
Pripombe Univerze v Ljubljani – Komisija za razvoj knjižničnega sistema UL
Razno

K točki 1
Na zapisnik 2. seje Sveta članic COBISS sta bili v fazi usklajevanja podani dve pripombi; ena
je bila razlagalne narave, pri drugi pa je šlo za vsebinski popravek dikcije, kar je bilo že
upoštevano v verziji, ki je bila del razposlanega gradiva.
SKLEP 1: Svet članic COBISS potrjuje zapisnik 1. seje Sveta članic COBISS z dne 27. 1.
2013.

K točki 2
Davor Šoštarič je predstavil Letni program dela Instituta informacijskih znanosti za leto 2013
in opisal okoliščine, ki vplivajo na njegovo vsebino.
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
-

-

problemih dolgih zapisov, kjer je zaradi tehničnih omejitev baze v COBISS2 potrebno
delati vzporedne zapise (pojasnilo IZUM: poteka projekt za prenos podatkov v drugo
bazo podatkov, kjer takih omejitev ni);
zaključku prehoda knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo (pojasnilo IZUM: IZUM želi
prehod zaključiti v letu 2014);
zaključku blagajne v COBISS3/Izposoji in želeni povezavi blagajne v knjižnici s
knjigovodstvom;
kompatibilnosti COBISS3/Medknjižnična izposoja s COBISS3/Izposojo.

SKLEP 2: Svet članic COBISS se je seznanil z Letnim programom dela Instituta
informacijskih znanosti za leto 2013 in o njem daje pozitivno mnenje.
K točki 3
Davor Šoštarič je predstavil nekatera razmišljanja in odzive v zvezi s ponudbami različnih
sistemov eKnjig. V razpravi so člani Sveta članic COBISS izpostavili:
-

paketi e-knjig so preobsežni, da bi bilo možno vse gradivo v njih ročno katalogizirati;
prakso v NUK in v visokošolskih knjižnicah;
dostop do zbirke EBSCO (27.000 knjig) za splošne knjižnice in prakso v Knjižnici
Ivana Potrča v Ptuju, kjer so uredili možnost izposoje na daljavo;
problematiko podrejenosti založnikom;
davčno zakonodajo, ki daje prednost tiskanim virom;
urejanje bibliografskih zapisov za e-knjige;
medknjižnično izposojo e-knjig.

Člani Sveta članic COBISS so se strinjali, da gre za pomembno problematiko, ki potrebuje
usklajene pristope, ter pozdravljajo pobude, da se o tem čim več razpravlja.

K točki 4
Irena Sešek je povedala, da NUK vodenja osebnih bibliografij nima v rednih nalogah, se pa na
njih obračajo raziskovalci. Izpis iz COBISS-a in SICRIS-a se uporablja čedalje več tudi v
drugih sferah (kultura, šolstvo). NUK ponuja storitev obdelave proti plačilu oziroma v
posebnih primerih brezplačno (na primer kadar avtorji gradivo podarijo). Izvedenih del v
NUK ne vnašajo. Pravil za katalogizacijo pri vnosu enot za bibliografije se ne smejo kršiti.
Morebitne spremembe mora sprejemati Komisija za katalogizacijo. V NUK pripravljajo nov
priročnik za katalogizacijo.

V razpravi so člani Sveta članic COBISS izpostavili:
- prakso v NUK in v visokošolskih knjižnicah;
- komunikacijo z OSIC-i;
- zahteve raziskovalcev po vnosu zapisov, ki ne sodijo v COBISS, kjer je smiselno
raziskovalce opozoriti, da se taka dela pri točkovanjih ne upoštevajo oziroma je izbor
gradiva za obdelavo stvar politike posamezne ustanove;
- zahteve za dodelitev ISBN tudi za dela, za katere še ni jasno, ali bodo tudi dejansko
izšla.
SKLEP 3: Svet članic COBISS poziva vse katalogizatorje, da posredujejo najbolj pereča
vprašanja, s katerimi se srečujejo pri vnosu podatkov v vzajemni katalog za potrebe izpisa
osebne bibliografije.
K točki 5
Irena Sešek je povedala, da se na splošne knjižnice obračajo avtorji z zahtevami za popravke
zapisov zaradi izplačevanja knjižničnega nadomestila. Za vse v zvezi s knjižničnim
nadomestilom je zadolžena Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) in tudi
predlogi oziroma zahteve o spremembah parametrov za izplačilo je potrebno urediti
neposredno z JAK-om. Vprašljive primere bibliografskih zapisov naj knjižnice pošljejo Ireni
Sešek.
K točki 6
Univerza v Ljubljani – Komisija za razvoj knjižničnega sistema UL je Svetu članic COBISS
posredovala seznam vprašanj in pripomb, vezanih na COBISS oziroma njegove posamezne
segmente. Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o posameznih točkah, glavnino pojasnil
pa so prispevali predstavniki NUK in IZUM. Konkretni odgovori na zastavljena vprašanja
oziroma dileme so zbrani v posebnem dokumentu, ki je priloga temu zapisniku.
K točki 7
Milena Doberšek je povedala, da si želijo podporo sledljivosti prenosa gradiva iz obdelave v
izposojo. Predstavniki IZUM-a bodo to pobudo evidentirali in analizirali možnosti za rešitev.

