ZAPISNIK
1. seje Sveta članic COBISS, ki je bila v petek, 14.11.2003 ob 10.30 uri v IZUM-u v Mariboru.
Prisotni člani:
- mag. Ema Dornik, IBMI, Ljubljana
- Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor
- Alenka Logar Pleško, FF, OHK, Ljubljana
- mag. Zoran Krstulović, NUK, Ljubljana
- Srečko Maček, Osrednja knjižnica Celje
- Andreja Pleničar, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
- dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
- mag. Savina Zwitter, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Simono Frankl je nadomeščala Marija Fabjančič, SAZU, Ljubljana.
Opravičila se je Mojca Dolgan-Petrič, CTK, Ljubljana.
Drugi prisotni (vabljeni člani ožjega vodstva in vodje R-R-I skupin IZUM-a):
- mag. Tomaž Seljak, Branko Zebec, mag. Marta Seljak, mag. Franci Pivec
- mag. Aleš Bošnjak, Romana Š. Muhvič, Miroslav Kolarič, Darja B. Faraguna,Tadeja
Brešar, Lidija Curk, Slavko Šerod, mag. Pero Šobot
Na predlog sklicatelja mag. Tomaža Seljaka, v. d. direktorja IZUM, je bil soglasno sprejet
naslednji:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje Sveta članic COBISS
Informacija o izvajanju Programa dejavnosti IZUM v letu 2003
Program dejavnosti IZUM za leto 2004
Razno

K točki 1
Mag. Seljak je podal poročilo o izvedbi volitev članov Sveta članic COBISS. Skladno s
23. členom Statuta IZUM so bili izvoljeni:
- iz skupine splošnih knjižnic Andreja Pleničar in Srečko Maček
- iz skupine visokošolskih knjižnic Mojca Dolgan-Petrič, Dunja Legat in Alenka Logar Pleško
- iz skupine specialnih knjižnic mag. Ema Dornik, Simona Frankl in dr. Luka Šušteršič
- iz skupine šolskih knjižnic mag. Savina Zwitter
- iz NUK-a mag. Zoran Krstulović
Dokumentacija o volitvah se hrani v tajništvu IZUM-a.
SKLEP: Poročilo o volitvah so člani Sveta članic COBISS sprejeli brez pripomb.
Za predsednika sveta sta bila predlagana Alenka Logar Pleško in dr. Luka Šušteršič. Po
odločitvi Sveta so bile opravljene tajne volitve. Volilo je 8 upravičencev, 6 jih je oddalo glas za
dr. Šušteršiča, 2 pa za gospo Logar Pleško.
SKLEP: Za predsednika Sveta članic COBISS je izvoljen dr. Luka Šušteršič.

2
K točki 2
Uvodni del poročila o izvajanju Programa dejavnosti IZUM-a v letu 2003 je podal mag. Tomaž
Seljak in ob tem spomnil na težavne razprave z ustanoviteljem, ki so povzročile veliko zamudo
pri potrditvi Programa na Vladi RS (12.8.2003). Jeseni se je pokazalo, da za pokritje
manjkajočih sredstev ne bo treba najeti kredita, ker so na MŠZŠ našli drugo rešitev. Ugodno se
je razpletlo tudi vprašanje pokrivanja investicij.
Odprta so ostala vprašanja:
- sodelovanje z osrednjimi specializiranimi informacijskimi centri (OSIC) pri razvoju
Splošnega geslovnika COBISS.SI in vodenju bibliografij raziskovalcev; MŠZŠ ni
upošteval strokovnega mnenja IZUM-a in je centrom naložil druge naloge in drugačen
pristop k vodenju bibliografij raziskovalcev (selekcija pri vnosu!); ter
- vzdrževanje in razvoj sistema SICRIS, ker ni mogoče uveljaviti zastavljenega koncepta
zbiranja in ažuriranja podatkov; MŠZŠ je celo spremenil vhodne obrazce in struktura
podatkov sedaj ni več usklajena s standardom CERIF; zato so že nastopile težave tudi pri
novem promocijskem CD-ROM-u o raziskovalnem in razvojnem potencialu Slovenije, ki
se pripravlja za EU.
O uresničevanju programa na področju informacijskega inženiringa je poročala mag. Marta
Seljak, ki je posebej poudarila pomen uvedbe normativne kontrole imen v sistem COBISS.SI.
V sistem je bilo vključenih 9 novih knjižnic, na programsko opremo COBISS3 pa so prešle 4
knjižnice; to je manj od planiranega števila in bo treba knjižnice še dodatno vzpodbuditi.
Močno se je povečal obseg izobraževanja, kar je povezano z uvedbo normativne kontrole.
Skladno s Programom so bile izdelane nove verzije programske opreme in izdane dopolnitve
dokumentacije. V Srbiji je stekla vzajemna katalogizacija. Po predvidevanjih poteka delo na
glavnih razvojnih projektih:
- Splošni geslovnik COBISS.SI
- COBISS3 (serijske publikacije, zaloga, izposoja)
- skupna članska izkaznica ljubljanskih knjižnic
- prehod na ITANIUM
- vpis retrospektivne konverzije listkovnega kataloga NUK
- online referenčna služba
- dopolnitev obdelave antikvarnega gradiva
- OPAC (normativni podatki, naročanje gradiva in e-obveščanje uporabnikov)
- e-izobraževanje za COBISS/OPAC
Branko Zebec je poročal o uresničevanju programa na področju računalniškega inženiringa in
posebej omenil zamenjavo in dograditev strežnikov v knjižnični mreži, projekt zagotavljanja
varnosti sistema, zagotavljanje večjih pasovnih širin internetnih priključkov po knjižnicah in
reševanje klimatizacije v zgradbi IZUM-a.
Razprava, v kateri so sodelovali vsi člani Sveta, je tekla o uporabi COBISS-a v šolskih
knjižnicah, posebnih vidikih delovanja normativne kontrole, možnostih konverzije listkovnih
katalogov v knjižnicah in novih funkcionalnostih pri izpisu bibliografij. S pojasnili so
sodelovali vodje RRI skupin.
Predsednik Sveta je ob koncu ugotovil:
SKLEP: Svet članic COBISS jemlje na znanje vmesno poročilo o izvajanju Programa
dejavnosti IZUM v letu 2003.
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K točki 3
Program dejavnosti IZUM za leto 2004 – drugi delovni osnutek je uvodoma obrazložil mag.
Tomaž Seljak. Od septembra že potekajo razgovori s strokovnimi službami ministrstev in z
novoizvoljenim predsednikom Upravnega odbora IZUM dr. Stančičem. Še vedno je odprto
vprašanje finančne uskladitve, zato so člani Sveta dobili osnutek Programa brez finančnega
načrta. Program je pripravljen na podlagi dopolnjene metodologije (prikaz obsežnejših
projektov), vendar strokovne službe MŠZŠ zahtevajo še dodatne metodološke spremembe, kar
naj bi izhajalo iz zahtev inšpektorja Ministrstva za finance. Razgovori z njim pa kažejo, da ni
bil dovolj informiran o naravi dejavnosti IZUM-a in načinu planiranja ter spremljanja
rezultatov našega dela, zato je napovedal spremembo svojega predloga. Ob tem velja povedati,
da smo zagotovo edini, ki svoj letni program preverjamo v tako širokem krogu uporabnikov.
V nadaljevanju je posebej opozoril na novo IV. poglavje in 16 obsežnejših sintetiziranih
razvojnih projektov. Opozoril je na poglavje o investicijah in v tej zvezi na problem
amortizacije. V kakšnem obsegu bo možno nabaviti opremo in realizirati druge načrte
investicijskega vzdrževanja, je odvisno od razpoložljivih virov, ki pa še niso znani. Pri plačah
so dosledno upoštevane usmeritve Vlade. MID je predvidel zvišanje svoje participacije za
projekt COBISS.Net.
V razpravi je bilo ocenjeno, da je opazen metodološki napredek pri predstavitvi projektov.
Izražena je bila podpora postopnim korakom pri implementaciji COBISS3. Obravnavana so
bila še vprašanja varnosti v knjižnicah, COBISS3 v malih knjižnicah, povezava nabave in
katalogizacije itd.
Posebej je bilo obravnavano vprašanje brisanja podatkov o članih v evidencah knjižnične
izposoje, kjer je prišlo do protislovnih zahtev inšpekcijskih služb: ene zahtevajo brisanje po
enem letu, druge pa iste podatke obravnavajo kot kulturno dediščino, ki jo je treba trajno
arhivirati. Mag. Seljak je povzel vso dosedanjo korespondenco IZUM-a o tem vprašanju in
obljubil sporočilo knjižnicam, ko bodo stvari razčiščene.
Po končani razpravi je predsednik Sveta povzel, Svet pa soglasno sprejel naslednji:
SKLEP: Svet članic COBISS je obravnaval Program dejavnosti IZUM-a za leto 2004 – drugi
delovni osnutek in ga podpira brez pripomb. Ocenil je, da so naloge predstavljene na ustrezen
način, da so upoštevane potrebe in interesi članic COBISS in da Program zajema vse bistvene
pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj celotnega knjižničnega informacijskega sistema. Glede
na to priporoča Upravnemu odboru IZUM-a, da predlagani Program sprejme.
K točki 4
Program letne konference COBISS 2003, ki bo 20. novembra v Kongresnem centru Habakuk,
je predstavil mag. Franci Pivec. Člani Sveta so podprli intenco, da bi konferenca pomenila
korak naprej glede aktivnejše vloge knjižničarjev pri prehodu Slovenije v družbo znanja.
Doslej ta vloga ni bila ustrezno izražena, niti priznana.
Seja je bila zaključena ob 13.30.
Predsednik Sveta članic COBISS
Dr. Luka Šušteršič

