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Uvod in vsebina 
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• COBISS, COBISS.Net, IZUM, nacionalni centri COBISS (NCC),… 
• arhitektura sistemov COBISS: strežniška infrastruktura na lokaciji 

v IZUM-a, primerjava z opremo v NCC-jih, spremembe ob ukinitvi 
stare infrastrukture COBISS2  

• razširjenost, zmanjševanje in selitve strežniške opreme v 
COBISS.Net od leta 2003 do danes (nova infrastruktura) 

• komunikacijska povezljivost NCC-jev in IZUM-a v intranet  
• sistemi COBISS na IZUM-ovi infrastrukturi (gostovanje, najem) 
• pomembne odločitve  za NCC-je v naslednjem letu 

 



COBISS 
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COBISS (kooperativni online bibliografski sistem in servisi) 
predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni 
knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno 
bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB in lokalnimi bazami 
podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB, 
normativno bazo podatkov CONOR ter s številnimi drugimi 
funkcijami. Strokovne osnove in tehnološke predpostavke za 
delovanje sistema so:  
• standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega gradiva ter 

enotno vodenje katalogov in bibliografij, 
• ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev za vzajemno 

katalogizacijo, 

• računalniška in komunikacijska povezanost knjižnic. 
 
 



COBISS, COBISS.Net 
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COBISS je model sistema, ki predstavlja platformo nacionalnih 
knjižničnih informacijskih sistemov v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, 
Bosni in Hercegovini, Črni gori, Bolgariji in Albaniji. Vsi navedeni 
sistemi so povezani v regionalno mrežo COBISS.Net. 
COBISS.Net je uveljavljen projekt mednarodnega razvojnega 
sodelovanja pri izgradnji nacionalnih knjižničnih informacijskih 
sistemov in informacijskih sistemov o raziskovalni dejavnosti.  
 

 
Število knjižnic v COBISS.Net: 

Slovenija 437 

Srbija 162 

Bosna in Hercegovina (50 + 8) 58 

Makedonija 42 

Črna gora 27 

Albanija 25 

Bolgarija 1 
Vključenih skupaj (20.11.2014) 752 



COBISS.Net in IZUM 
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IZUM knjižnicam v mreži COBISS.Net nudi: 
• Preizkušene organizacijske rešitve in programsko opremo COBISS za 

avtomatizacijo knjižničnega poslovanja z vzajemno katalogizacijo v mreži 
COBISS.Net in dostopom do svetovnega kataloga WorldCat (OCLC). 

• Preizkušeno metodologijo in programsko opremo za vodenje bibliografij 
raziskovalcev v sistemu COBISS ter aplikacije za vzpostavitev nacionalnega 
informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti (SICRIS, E-CRIS) in evalvacijo 
rezultatov raziskovalne dejavnosti. 

• Različne programe izobraževanja kadrov (knjižničarjev in informatikov), 
organizacijo specializiranih delavnic in mednarodnih konferenc COBISS. 

• Strežniške zmogljivosti za aplikacije in servise COBISS 
ter SICRIS in E-CRIS. 

• Pomoč pri pridobivanju virov financiranja razvojnih aktivnosti (mednarodno 
razvojno sodelovanje). 

 



COBISS in NCC 

6 

Nacionalni knjižnični informacijski sistem na platformi COBISS sooblikujejo 
nacionalni center COBISS (NCC) in knjižnice kot članice sistema. 
NCC je knjižnični informacijski servis, katerega naloge so: 
• načrtovanje in usklajevanje aktivnosti v zvezi s povezovanjem knjižnic v sistem COBISS, 

• zagotavljanje računalniških zmogljivosti za delovanje sistema in 
centralnih servisov  

• zagotavljanje programske opreme COBISS in uporabniške dokumentacije za vzajemno katalogizacijo, 
lokalno knjižnično poslovanje in druge servise, 

• upravljanje z vzajemno bazo podatkov COBIB, 
• organiziranje izobraževanja in strokovna pomoč knjižnicam in drugim uporabnikom programske 

opreme in servisov COBISS, 
• ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji (v 

sodelovanju z nacionalno knjižnico), 
• strokovna pomoč knjižnicam pri konverziji in prenosu podatkov iz drugih sistemov, 
• organiziranje dostopa do tujih informacijskih servisov in baz podatkov na podlagi konzorcijskih 

pogodb. 

V Sloveniji naloge nacionalnega centra COBISS opravlja IZUM, v drugih 
državah pa so to praviloma oddelki nacionalnih knjižnic. 

 



Svetli 

7 



Svetli 
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Svetli 
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• 2003: 85 strežnikov za COBISS v 5 državah  
 (25 izven  Slovenije) 
• 2010: selitev strežnikov v NCC-je zaradi lažjega 

 vzdrževanja in nabave novih strežnikov za 
 platformo COBISS3 

• 2014: 17 strežnikov za 8 sistemov COBISS  
 (8 izven Slovenije: .SR, .MK, .BH) 
• 2008-2014: gostovanje v IZUM-u: .BG., .AL, .RS, .CG 
• 2015-2016: ukinjanje strežnikov COBISS2 
• 2016-2017: večina strežnikov v NCC-jih amortiziranih 

 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

število knjižnic 



Svetli 
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NCC – oprema, kadri 
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Tehnologija, infrastruktura COBISS: 
• kompleksna, vedno težje obvladljiva za upravljanje 
• obnavljanje in dopolnjevanje (amortizacijska doba, življenjska doba) 
• velik strošek  
Strokovno usposobljen kader: 
• premalo število (1-2), pogoste menjave 
• obremenjeni (dve platformi, odjemalci …) 
• strokovna usposobljenost (npr. ORACLE vzdržuje IZUM) 
• dvojno delo: za NCC in za matično knjižnico 

 
NCC-ji so pod velikim pritiskom v fazi prehoda na novo platformo: 
• 2010 – prehod z lokalnimi funkcijami na COBISS3 – oprema preko 

projekta Tempus, zamenjava teh strežnikov čez 2-3 leta 
• 2015-2016 – prehod na nov iskalnik in selitev bibliografskih baz – 

potreben nov komplet strežnikov  
 
 



GEANT  
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Omrežje ARNES 
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Povezanih več kot 1.000  
slovenskih organizacij; 
storitve uporablja  
skoraj 200.000 ljudi. 
  

Mednarodna povezljivost z 
izobraževalnimi in 
raziskovalnimi omrežji 
drugih držav je zagotovljena 
preko več desetgigabitnega 
omrežja GÉANT 

http://www.geant.net/


ARNES - IZUM 
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Glavno vozlišče ARNES-a 
za SV Slovenijo se nahaja  
v sistemskem prostoru  
IZUM-a. 

 



Gostovanje (hosting) na IZUM-ovi infrastukturi 
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• COBISS.BG:  
− pogodba med VBBG in IZUM-om ob vzpostavitvi sistema (2010): odločitev 

za gostovanje zaradi trenutnih težav pri zagotovitvi  opreme in ustreznih 
kadrov za vzdrževanje sistema COBISS (do konca leta 2011) 

− leta 2008; pričetek v testni fazi 
− konec leta 2010: vzpostavljen sistem COBISS.BG na IZUM-ovi infrastrukturi 
− gostovanje se nadaljuje že četrto leto 
− ni težav pri dostopu (povezani v Geant s solidno povezavo) 
− stabilno delovanje aplikacij COBISS3 

• COBISS.AL: 
− v sklopu projekta definirano gostovanje v IZUM-u 
− konec leta 2012: prva knjižnica na IZUM-ovi infrastrukturi, danes že 25 
− počasnejši dostop do interneta iz lokacij knjižnic (ni akademskega omrežja) 
− stabilno delovanje aplikacij COBISS3 
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• COBISS.RS: 
− pogodba med VBRS in IZUM-om (2013): odločitev za gostovanje zaradi ocene, 

da je gostovanje cenovno ugodnejše kot nabava vse potrebne opreme 
− 1. 1. 2014: vzpostavljen sistem COBISS.RS na IZUM-ovi infrastrukturi 
− ni težav pri dostopu (povezani v Geant s solidno povezavo) 
− stabilno delovanje aplikacij COBISS3 

• COBISS.CG: 
− zahteva iz VBCG za specifikacijo in predračun za zamenjavo in nabavo strežniške 

opreme – april 2014 
− odločitev za gostovanje zaradi ocene, da je gostovanje cenovno ugodnejše kot 

nabava in zamenjava dotrajane opreme  
− pogodba med VBCG in IZUM-om za gostovanje na IZUM-ovi infrastrukturi 

(poletje 2014) 
− testno gostovanje in odpravljanje težav,  terminski plan selitve v 3 mesecih 
− 21.9.2014 vzpostavljen sistem COBISS na IZUM-ovi infrastrukturi 
− počasnejši dostop (povezani v Geant s slabšo povezavo kot npr. .RS in .BG) 
− težave s prekinitvami dostopa do platforme COBISS2 iz lokacij knjižnic 

 
 
 
 

 
 



IZUM – institucija za hosting 
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IZUM s 30-letnimi izkušnjami z mrežno aplikacijo COBISS v primeru 
gostovanja (hostinga) na IZUM-ovi infrastrukturi zagotavlja: 
• Zanesljivost delovanja aplikacij COBISS: 

− stabilno/neprekinjeno delovanje računalniške opreme, dostopnost 24/7 
− komunikacijska povezanost v internet zadovoljive pasovne širine 
− zadostne pomnilniške in procesorske zmogljivosti in s tem hitrost delovanja 

aplikacij COBISS 
− nadzor nad delovanjem infrastrukture IZUM-a 24/7 (predstavitev sledi) 
− takojšnje odpravljanje težav na infrastrukturi IZUM 
− skladnost  računalniške opreme, še posebej v fazi prehoda iz platforme 

COBISS2 na COBISS3 platformo (že sedaj pomoč NCC-jem v primeru težav) 
− sprotno servisiranje, obnavljanje ter dograjevanje opreme  
− kratkoročno zagotavljanje in dolgoročno načrtovanje vseh potrebnih kapacitet 

• Varnost podatkov: 
− tehnično in fizično varovanje podatkov na strežnikih v IZUM-u 
− vzpostavljeni mehanizmi za nadzor dostopa do varnostno občutljivih podatkov, 

varovanje osebnih podatkov (po ZVOP) 
− kopiranje vseh podatkov (online, diski, trakovi) na tri oddaljene lokacije 
 
 



Računalniški center IZUM (Data Center IZUM) - načrt 
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Ustreznejša in varnejša lokacija za vitalno 
računalniško infrastrukturo IZUM-a in 
ARNES-a (regionalno vozlišče) in varnostno 
arhiviranje baz podatkov NUK-a. 

Pogoj za uspešno in varno 
funkcioniranje COBISS-a ter za 
trajno hranjenje slovenske kulturne 
e-dediščine. 



Računalniški center IZUM (Data Center IZUM) - gradnja 
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Zaključek 
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IZUM bo tudi v prihodnje: 
• zagotavljal delovanje sistemov COBISS tudi na infrastrukturi NCC-jev 
• svetoval pri nabavi ustrezne računalniške opreme ter optimalni komunikacijski 

povezanosti NCC-jev in knjižnic v internet oz. evropsko akademsko omrežje 
• opozarjal na pravočasne ukrepe NCC-jev glede nabave ustrezne strojne in 

komunikacijske opreme 
 
IZUM ne more zagotavljati odpravljanja težav na računalniški opremi v NCC-jih, 
lokalnih omrežjih knjižnic do NCC-jev, ter na komunikacijskih povezavah NCC-jev do 
mednarodnih omrežij.  
 
Glede na predstavljeno imajo NCC-ji v naslednjem dvoletnem obdobju dve možnosti: 
• zamenjava stare strežniške opreme z novo in nabava dodatne strežniške opreme 

zaradi popolnega prehoda na platformo COBISS3, povečanje števila in dodatno 
izobraževanje strokovnega kadra 

ali 
• selitev celotnega nacionalnega sistema COBISS na IZUM-ovo infrastrukturo. 

Strokovno usposobljeni kadri se usmerijo v podporo vzdrževanju lokalne 
infrastrukture, lokalnega komunikacijskega omrežja in vzdrževanju povezav do 
globalnega omrežja v NCC-ju in knjižnicah 
 
 
 



Računalništvo v oblaku (cloude computing) 
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• Marschall Breeding:»Cloud Computing for Libraries«, 2012   
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