ZAPISNIK
2. seje Sveta članic COBISS, ki je bila v četrtek, 9. 9. 2004 ob 10.30 uri v IZUM-u v Mariboru.
Prisotni člani:
– Mojca Dolgan - Petrič, CTK, Ljubljana
– Mag. Ema Dornik, IBMI, Ljubljana
– Simona Frankl, SAZU, Ljubljana
– Mag. Zoran Krstulović, NUK, Ljubljana
– Dunja Legat, UKM, Maribor
– Alenka Logar - Pleško, FF-OHK, Ljubljana
– Srečko Maček, OK, Celje
– Andreja Pleničar, KMJ, Novo mesto,
– Dr. Luka Šušteršič, IJS, Ljubljana
– Mag. Savina Zwitter, GB, Ljubljana
Drugi prisotni (vabljeni člani ožjega vodstva in vodje RRI-skupin IZUM-a):
– mag. Tomaž Seljak, Branko Zebec, mag. Marta Seljak, mag. Franci Pivec
– mag. Aleš Bošnjak, Miroslav Kolarič, Darja Bokša - Faraguna, Tadeja Brešar, Lidija Curk,
mag. Pero Šobot
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
Informacija o izvajanju dejavnosti IZUM-a v obdobju januar–avgust 2004
Problematika lokalnih zapisov, ki niso povezani z vzajemno bazo podatkov COBIB.SI
Bibliografije raziskovalcev
Konferenca COBISS 2004
Razno

K točki 1
Zapisnik je bil sprejet brez razprave.
SKLEP: Potrjuje se zapisnik 1. seje Sveta.
K točki 2
Direktor IZUM-a je uvodoma povzel dogajanja ob sprejemanju Programa dejavnosti za leto
2004. Ob tem je posebej podčrtal, da so bila sredstva MID, sicer predvidena za projekt
COBISS.Net (razvojna pomoč knjižnicam izven Slovenije), s soglasjem financerja
preusmerjena v redno dejavnost, vseeno pa je bilo treba program zmanjšati za dve polni
zaposlitvi.
O realizaciji programa v okviru informacijskega inženiringa je poročala mag. Marta Seljak:
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•

Naloge v okviru RVK (Razvoj vzajemne katalogizacije)
– uvodne raziskave UDC MRF se zaradi nujnosti realizacije drugih nalog še niso
začele
– dopolnjevanje COMARC teče po načrtu (serijske publikacije in antikvarno gradivo)
– dopolnjevanje konverzijskih tabel teče po načrtu
– uvodne raziskave ISBD(CR) se še niso začele
– podporne aktivnosti za razvoj programske opreme je bilo treba zmanjšati zaradi
nove naloge "knjižnično nadomestilo", v okviru katere je bilo redigiranih preko
19.000 bibliografskih zapisov in preko 200 normativnih zapisov za osebna imena
avtorjev

•

Naloge v okviru RC2 (Razvoj programske opreme COBISS2)
– realiziran je poseben tip članstva za donatorje
– povezava COBISS2 – WoS še ni zagotovljena
– izšle so nove verzije COBISS2/Izposoja, COBISS2/Izpisi, COBISS/OPAC in
dopolnitve COBISS2/Katalogizacija
– dopolnitve spletnih aplikacij tečejo po načrtu
– izvedenih je bilo 6 konverzij skupaj s standardnim programom za konverzije iz
drugih sistemov
– pripravljene so bile številne statistike
– v teku je implementacija možnosti prevzemanja zapisov v okviru mreže
COBISS.Net

•

Naloge v okviru RC3 (Razvoj programske opreme COBISS3)
– vse naloge potekajo skladno z načrtom

•

Naloge v okviru VSC (Vzdrževanje sistema COBISS)
– na novo je bilo vključenih 8 knjižnic – polnopravnih članic (tudi Bariloche,
Argentina)
– izključilo se je 7 knjižnic (kar zahteva določen postopek)
– COBISS3 je bil implementiran v dodatnih 11 knjižnicah
– zunaj Slovenije je COBISS implementiran v 21 knjižnicah, največ v Srbiji

•

Naloge v okviru USC (Uporabniški servis COBISS)
– delo poteka skladno s programom
– pri izobraževanju je načrt presežen in je bilo realiziranih že 94 tečajev

Pri razvojnih projektih je stanje realizacije programa naslednje:
– Splošni geslovnik COBISS.SI je redigiran v obsegu 37 %, prestrukturiranje zapisov je
opravljeno v obsegu 10 %, preslikava iz MARC21 v COMARC pa je v zaključni fazi.
– COBISS3, V3.0, je z manjšo zakasnitvijo pri tč. 3 (testiranje poteka v desetih knjižnicah) z
izgledi za implementacijo še v letošnjem letu.
– COBISS3, V4.0 – Izposoja je pri tč. 8 in teče po programu.
– Skupna članska izkaznica za ljubljanske splošne knjižnice je obtičala, tako da projekta ni
bilo treba začeti izvajati.
– Naročanje preko COBISS/OPAC se odvija z zamudo.
– Prehod na ITANIUM poteka po načrtu in je pri tč. 3.
– Retrospektivna konverzija listkovnega kataloga NUK teče po načrtu (vpis v lokalno bazo
podatkov NUK je bil izveden marca, trenutno se opravlja analiza duplikatov).
– Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti je že zajela 10 procesov v celoti in 6 delno.
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Online referenčna služba se pripravlja po programu in bi jo lahko že vzpostavili, če bi to
zmogle knjižnice.
Dopolnitve obdelave in izpisa antikvarnega gradiva še niso stekle.
Uvedba normativnih podatkov v COBISS/OPAC – dokončan je prvi del.
Izobraževanje na daljavo za COBISS/OPAC v bistveno dopolnjeni obliki je v fazi
testiranja.
Reorganizacija beleženja podatkov o zalogi v COBISS2 je dokončana.
Elektronsko obveščanje uporabnikov ima manjšo zamudo in je trenutno pri tč. 5.
Normativna kontrola korporacij se je šele začela in je pri tč. 1.
Zamuda je v tej fazi nastala tudi pri uvedbi podpornih orodij v procesu razvoja programske
opreme.

O realizaciji programa iz okvira računalniškega inženiringa je poročal Branko Zebec:
– Prehod na ITANIUM je v fazi testiranja.
– Realiziranih je bilo 60 javnih naročil.
– Nameščena je bila oprema po razpisu MK.
– Intervencij v knjižnicah je bilo več, kot je bilo načrtovano.
– Pripomb na zagotavljanje operativnosti sistema praktično ni bilo.
– Oprema je bila nabavljena v obsegu 90 %.
V razpravi so bila postavljena in pojasnjena nekatera dodatna vprašanja o realizaciji programa
za leto 2004, kot npr.:
– počasnost odziva pri priključevanju na servis WoS sredi dneva
– vključitev Springerjeve ponudbe polnih besedil
– povezave med WoS in arhivi polnih besedil
– položaj IZUM-a ob ustanovitvi Agencije za raziskovalno dejavnost
– izkušnja z dodatno nalogo informacijske podpore knjižničnega nadomestil
– upoštevanje vladne strategije prodora Slovenije na zahodni Balkan in zavračanje podpore
projektu COBISS.Net
Na predlog predsednika Sveta je bil sprejet
SKLEP: Svet članic COBISS sprejema informacijo o realizaciji Programa dejavnosti IZUM v
letu 2004 za obdobje januar–avgust.
K točki 3
Uvodoma je direktor IZUM-a pojasnil predloženo tabelo, iz katere je razvidno, da so v enih
knjižnicah povezali praktično vse lokalne zapise z vzajemno bazo podatkov COBIB.SI, v
drugih pa v tej smeri niso naredili ničesar. Ker gre za zelo pomemben vidik kakovosti sistema,
bi se morali lotiti tega vprašanja z vso resnostjo. V primeru nepovezanih zapisov bi lahko tudi
sistemsko onemogočili izposojo.
V razpravi so člani opozorili, da je bilo knjižnično nadomestilo tudi za knjižnice nepredvidena
naloga. Sicer pa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL
73/2003), čl. 57, zahteva, da se v šestih letih vsi katalogi uredijo. Čas se naglo izteka, knjižnice
pa se tega niti ne zavedajo. Prav pri tej nalogi se bodo morale najprej izkazati območne
knjižnice. Morda bi bil potreben poseben projekt, v okviru katerega bi lahko knjižnicam, ki so
v zaostanku, nudili zunanjo pomoč.
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Sprejet je bil
SKLEP: Ministrstvo za kulturo je treba seznaniti s stanjem povezanosti lokalnih zapisov z
vzajemno bazo COBIB.SI in nujnostjo rešitve tega problema. Sistemske blokade pri izposoji se
uvedejo s 1. 10. 2005.
K točki 4
Direktor IZUM-a je izpostavil probleme pri vodenju bibliografij raziskovalcev, ki so posledica
spornih Navodil za delo osrednjih specializiranih informacijskih centrov pri vrednotenju
raziskovalne uspešnosti v Sloveniji (delovno gradivo, objavljeno na spletni strani MŠZŠ).
Komisija pri SAZU-ju med drugim predlaga, da OSIC-i v bibliografske zapise vpisujejo
kazalce raziskovalne uspešnosti (KRU), ki naj bi bili neodvisni od sedanjih (tudi programsko
preverljivih) klasifikacij in podatkovnih povezav, kar je nesprejemljivo. Zelo koristno pa bi
bilo, če bi OSIC-i sistematično preverjali pravilnost razvrstitve bibliografskih enot po tipologiji
in po potrebi redigirali bibliografske zapise. IZUM namreč lahko ugotavlja le nepravilnosti
glede na formalne kriterije. V zadnjih dveh mesecih je bilo na tej podlagi (tudi v sodelovanju z
zunanjimi sodelavci) redigiranih več kot 3800 zapisov.
Svet članic COBISS pričakuje, da bo v najkrajšem času prišlo do potrebne razrešitve odprtih
vprašanj.
K točki 5
Konferenco COBISS 2004 je predstavil Franci Pivec, ki je podčrtal naslednje tri cilje:
– Gre za prvo konferenco v okviru EU in z njo se mora COBISS predstaviti kot eden od treh
ključnih bibliografskih sistemov v Uniji, poleg OCLC/PICA in ALEPH.
– IZUM ima možnost, da se uveljavi kot gostitelj strokovnih srečanj o avtomatizaciji knjižnic
v širši regiji srednje in jugovzhodne Evrope, kjer poznajo ali tudi uporabljajo COBISS.
– Konferenca mora našim knjižničarjem in knjižničarjem sosednjih držav omogočiti
udeležbo pri obravnavi bistvenih dilem sodobnega knjižničarstva, med katere spada tudi
razmerje med lokalnimi in mednarodnimi knjižničnimi standardi, o čemer bo tekla beseda
na letošnji konferenci.
Najavljeni so referenti iz 12 držav in pričakujemo tudi veliko število tujih udeležencev.
Konferenca bo priložnost za uveljavitev slovenske knjižničarske in informacijske stroke in
pričakujemo, da jo bodo zainteresirani tudi znali izkoristiti.
Predsednik Sveta je predstavitev sklenil s prepričanjem, da bodo člani Sveta prisotni na
konferenci.
K točki 6
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 13.30.
Predsednik Sveta članic COBISS
Dr. Luka Šušteršič

