ZAPISNIK
4. seje Sveta članic COBISS, ki je bila 12.12.2002 ob 10.15 uri v prostorih IZUM-a v
Mariboru.
Prisotni člani:
- dr. Luka Šušteršič, IJS Ljubljana
- Mojca Dolgan Petrič, CTK Ljubljana
- dr. Anja Dular, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
- mag. Branko Goropevšek, OK Celje
- Tatjana Likar, NUK Ljubljana
- Mojca Markovič, Knjižnica TF Maribor
- Andreja Pleničar, KMJ Novo mesto
- Savina Zwitter, Gimnazija Bežigrad Ljubljana
Opravičili so se:
- Ema Dornik, IBMI Ljubljana
- Maja Klavžar, Matematična knjižnica Ljubljana
- mag. Zoran Krstulović, NUK Ljubljana
Drugi prisotni:
- mag. Tomaž Seljak, v.d. direktorja IZUM
- Branko Zebec, pomočnik direktorja IZUM
- mag. Marta Seljak, pomočnica direktorja IZUM
- mag. Franci Pivec, svetovalec direktorja
- vodje infrastrukturnih skupin IZUM
Na predlog predsednika je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
2. Program dejavnosti IZUM-a za leto 2003
3. Razno
K točki 1.
SKLEP: S popravki tipografskih napak je Svet članic COBISS soglasno sprejel zapisnik 3.
seje.
K točki 2.
Uvodno obrazložitev osnutka Programa dejavnosti za leto 2003 je podal v. d. direktorja
IZUM mag. Tomaž Seljak, ki je opozoril na okoliščino, da je bilo treba počakati na
imenovanje novega Upravnega odbora IZUM, kar je ustanovitelj ravnokar opravil in je
sklicana konstitutivna seja. Ne glede na to je bila organizirana predhodna razprava o osnutku
programa, ki je bil posredovan vsem članicam COBISS-a s pozivom, da sporočijo svoje

pripombe in predloge. Osnutek je bil obravnavan tudi na seji KORIS-a, ki ga je podprl. O
njem smo pridobili tudi pripombe in vprašanja strokovne službe MŠZŠ. Vse to bo, skupaj z
obravnavo na Svetu članic COBISS, prispevalo k izpopolnitvi dokumenta, ki ga bo Upravni
odbor obravnaval predvidoma 23. decembra, kasneje pa ga bo pred predložitvijo Vladi RS v
soglasje obravnaval še Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.
Program dejavnosti IZUM-a za leto 2003 je pripravljen po dosedanji metodologiji, kar
zagotavlja primerljivost s preteklimi leti. Glede na leto 2002 IZUM predlaga ukinitev dveh
programov, ker sta predstavljala take vrste obremenitev, ki niso neposredno sovpadale z
osnovnimi nalogami IZUM-a: trženje strojne opreme in ECDL. Za obe storitvi je danes na
voljo dovolj drugih ponudnikov, da lahko knjižnice izberejo med njimi.
Andreja Pleničar je opozorila na potrebo, da bi večje knjižnice morale sistemizirati delovno
mesto informatika, saj so sedaj, z redkimi izjemami, popolnoma odvisne od zunanjih servisov.
Mag. Seljak je menil, da bi jih v tem moral podpreti Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.
Mojco Dolgan Petrič je zanimalo, kako je z najavljenim zmanjšanjem sredstev za COBISS v
Proračunu RS in s finančnimi obveznostmi za WoS? Mag. Seljak je pojasnil, da so glede tega
vloženi amandmani, da pa se MŠZŠ še ni izrekel glede pogodbe za WoS.
Razpravo o servisu SwetScan je spodbudil dr. Šušteršič, končala pa se je s skupno
ugotovitvijo, da gre za informacijski vir, ki je izredno dobro integriran v OPAC, zato se
široko uporablja in ga je treba obdržati.
Naslednji krog razprave je odprla Andreja Pleničar o nepovezanosti knjižničnega in
arhivskega sistema. V svetu se taki sistemi integrirajo, pri nas pa ne in niti muzejske knjižnice
niso v istem sistemu. Ugotovljena je bila potreba, da bi ministrstvo s strokovnimi argumenti
opozorili na drugačen razvoj v svetu, čemur bi morala slediti tudi Slovenija.
Savina Zwitter je opomnila, da je povsem enaka situacija pri šolskih knjižnicah, kjer se niti
znotraj enega ministrstva ne morejo dogovoriti za usklajen razvoj. Mag. Seljak je orisal
potekajočo razpravo glede šolskih knjižnic in predstavil stališča, ki jih zastopa IZUM.
Razpravljavci so bili skupnega mnenja, da je tudi glede tega treba ministrstvu predočiti
strokovno nevzdržnost sedanjega ravnanja. Ob vsem drugem se Slovenija očitno oddaljuje
tudi od smernic 6. Okvirnega programa v EU, na katerega se sicer vsi sklicujejo. To je
tematika, ki bi jo moral zaostriti tudi Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.
Mojca Dolgan Petrič je postavila vprašanje o možnostih raziskovanja ključnih problemov
knjižničnega informacijskega sistema, kot se to dogaja v drugih državah in v okviru EU. Ob
tem je bilo ugotovljeno, da največji problem predstavlja realizacija rešitev, ker gre za zelo
zahtevno infrastrukturo. Namesto preokupiranosti s sestavljanjem predpisov bi se morali
osredotočiti na strateške projekte, kot to delajo razvite države.
Tatjana Likar je bila mnenja, da bi bila integracija lažja, če bi v bazi omogočili tudi večjo
segmentacijo. Mag. Seljak je odgovoril, da taka segmentacija na ravni dostopa in iskanja v
bazah podatkov sistema COBISS že obstaja, možno pa jo je še optimirati.
Glede implementacije programske opreme COBISS3 je po razpravi prevladalo stališče, da je
program realen. Potrebno bo usposabljanje širokega kroga knjižničarjev. Upoštevana je tudi
razpoložljivost obstoječe opreme.

Mag. Marta Seljak je povedala, da Program dejavnosti IZUM-a za leto 2003 vsebuje posebno
skrb za kakovost programske opreme. Na tem področju je stekel nov projekt vzpostavitve
sistema vodenja kakovosti, kar je zahtevalo in bo še zahtevalo tudi ustrezne organizacijske
spremembe.
Na predlog predsednika je Svet članic COBISS sprejel
SKLEP: Svet članic podpira predloženi osnutek Programa dejavnosti IZUM-a za leto 2003.
K točki 3.
Postavljenih je bilo več vprašanj glede nove tipologije dokumentov/del, na katera je odgovoril
mag. Seljak. Med drugim je povedal, da poteka redakcija baze podatkov COBIB.SI, za kar je
IZUM pogodbeno angažiral več izkušenih redaktorjev iz različnih knjižnic. Potrebne bodo še
nekatere dopolnitve, za katere pa rešitve še niso izoblikovane.
Na vprašanje o pripravi prevoda geslovnika Sears je odgovorila mag. Marta Seljak. Pojasnila
je, da je prevod zaključen, v teku pa je redakcija prevoda.
Postavljeno je bilo še vprašanje trajanja mandata Sveta članic COBISS in ugotovljeno je bilo,
da se bo po dveh letih od prve seje ugotovilo novo stanje udeležbe pri kreiranju bibliografskih
zapisov in na tej osnovi nova razdelitev mest v Svetu.
Tatjana Likar je obvestila Svet članic COBISS, da odhaja na drugo delovno mesto in ne bo
več članica sveta. Predsednik dr. Šušteršič in v. d. direktorja IZUM mag. Seljak sta se ji
zahvalila za konstruktiven prispevek k delu Sveta in ji zaželela veliko poklicnih uspehov.
Seja je bila sklenjena ob 12.30.
Predsednik Sveta članic COBISS
Dr. Luka Šušteršič

