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Prisotni člani Sveta članic COBISS: 
 

- Miro Tržan, Mestna knjižnica Ljubljana 
- Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
- Vanja Šuligoj, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica 
- Tomaž Ulčakar, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana 
- Mojca Markovič, Knjižnica tehniških fakultet, Maribor 
- mag. Barbara Šatej, FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana 
- Simona Frankl, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 
- Nina Schmidt, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 

slabovidne, Ljubljana 
 
Opravičeno odsoten član Sveta članic COBISS: 

- dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana 
 
Predstavniki IZUM-a: 

- Davor Šoštarič v. d. direktorja IZUM, Tadeja Brešar, Mateja Tratnjek Petre 
 
 
 
Davor Šoštarič v. d. direktorja IZUM je ugotovil, da je prisotnih osem članov Sveta članic COBISS. 
 
 
Prisotni člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red: 
 

1. Konstituiranje Sveta članic COBISS 
2. Obravnavanje Letnega program dela IZUM za leto 2017 
3. Razno 

 
 
 
K točki 1 
 
V. d. direktorja je povedal, da je Svet članic COBISS posvetovalno telo, na katerem se strokovnjaki 
svojih področij pogovarjajo o strokovnih vprašanjih. Sestava oziroma izvolitev temelji na 
katalogizacijskem delu. Poročal je o postopku, kandidaturah in volitvah ter predstavil izvoljene 
člane. 
 
Sklep št. 1.1: Svet članic COBISS je konstituiran za svoje mandatno obdobje dveh let. 
 
Irena Sešek je predlagala Mira Tržana za predsednika Sveta članic COBISS, s čimer so se vsi člani 
Sveta članic COBISS strinjali. 
 
Sklep št. 1.2: Miro Tržan je potrjen za predsednika Sveta članic COBISS. 
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K točki 2 
 
V. d. direktorja IZUM je predstavil Letni program dela IZUM za leto 2017, z udarniki poudarki na: 

 
- COBISS/OPAC  COBISS +; 
- Vključevanju šolskih knjižnic v sistem COBISS; 
- Migraciji specialnih baz v COBISS. 

 
V. d. direktorja IZUM je dodal, da se je z Letnim programom dela IZUM za leto 2017 že seznanil 
Upravni odbor IZUM, ki ga je tudi sprejel, prav tako pa se je do njega pozitivno opredelil 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. 
 
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o: 
 

- poenotenju vsebinske obdelave COBISS.SI v SGC; 
- uporabi orodij BIBFRAME za zapise v COBISS.SI; 
- o spremembah na področju katalogizacije: v letu 2017 bo objavljen prevod ISBD 

Consolidated, ki prinaša novo območje 0 (spremembe v formatu COMARC bodo vključene 
v letu 2017); o prehodu na RDA, ki ga pripravlja NUK; 

- prenovi spletnih strani COBISS, ker se pri iskanju literature pojavi več različnih izdaj hkrati 
ter ali se bo poenostavilo iskanje za slepe in slabovidne; 

- novem COBISS+ in prehodu na COBISS3/Izposojo, ki sta bila v strokovnih krogih zelo 
dobro sprejeta; 

- izdelavi statistik, ki se v COBISS3 zdijo manj prilagodljive kot v COBISS2, IZUM pa je 
razvil novo orodje za izvoz podatkov, s katerim si lahko uporabniki oblikujejo lastne 
statistike; 

- prenosu transakcij izposoje v relacijsko bazo podatkov; 
- slovenskem citatnem indeksu; 
- habilitacijah za Univerzo v Ljubljani. 

 
 
Sklep št. 2: Svet članic COBISS se je seznanil z Letnim programom dela IZUM za leto 2017 in o 
njem daje pozitivno mnenje. 
 
 
 
K točki 3 
 
Predstavnica šolskih knjižnic je povedala, da šolske knjižnice potrebujejo za svoje delo samo 
določene segmente, ki jih IZUM ponuja, zato jo je zanimalo ali se zanje lahko kaj poenostavi. 
 
V. d. direktorja IZUM je odgovoril, da je IZUM ob vključevanju šolskih knjižnic v sistem COBISS 
pripravil za tiste, ki ocenjujejo, da pri svojem delu ne potrebujejo vsega, enodnevni tečaj, ki 
obravnava samo najnujnejše funkcionalnosti izposoje. Povedal je, da IZUM specialnih priročnikov 
za vključevanje šolskih knjižnic nima, lahko pa napravi praktične primere, ki bi služili kot 
pripomoček pri vključevanju. Na temo učbeniških skladov je povedal, da so bili le-ti eden od 
največjih argumentov proti vključitvi šolskih knjižnic v sistem COBISS, vendar ima COBISS to 
zelo dobro rešeno. Menil je, da je rešitev v zvezi z učbeniškim skladom dobra, saj jo z 
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zadovoljstvom uporablja večina šolskih knjižnic, že vključenih v sistem COBISS. IZUM lahko po 
potrebi na to temo skliče delavnico. 
 
Predsednik Sveta članic COBISS je povedal, da lahko Svet članic COBISS deluje aktivno na 
pobudo vseh članov. Predlagal je, naj se nanj in IZUM naslovijo pobude in vprašanja, o katerih se 
bo razpravljalo. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12:35 uri.                
 
                                                            
                                                                                                                    Miro Tržan  

Predsednik Sveta članic COBISS 
 
 
 

 


