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Fotografije: Spletna stran Kamra .



v Leta 1990 je velika večina ŠK prešla z listkovne na računalniško 
katalogizacijo in do leta 1994 tudi na izposojo.

v Ko je bil omogočen COBIB, je veliko ŠK postalo pridruženih 
članic.

v Leta 2000 načrti za prehod v novo okolje – iz DOS v Windows.

Kratek zgodovinski pregled avtomatizacije 
inventarizacije v šolskih knjižnicah [ŠK]



Šolska knjižnica - SAOP
2000- 2008



Šolska knjižnica SAOP

2000- 2008



COBISS 2          
IZUM

2000 - 2008

Fotografiji: Spletna stran IZUM (Dostop: 2018).



WinKnj
MordiCom

2008 -



Katalog WinKnj
2008 -



Katalog WinKnj
2008 -



COBISS 3
2008 -



Katalog 



Zakaj odpor ŠK?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Slika: S spletne strani PixaBay - Creative Commons CC0

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en


Izvedba raziskave preko spletnega 
vprašalnika



Zbiranje podatkov je potekalo od 4.10.18, 12:37 do 31.10.18, 18:11
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Vseh MNENJ je 59 

15 jih sporoča, da nimajo Ø sporočiti         .

16 izjav ZA Cobiss

13 izjav PROTI Cobiss-u

12 izjav o NEDOREČENOSTIH in pomanjkanju 
časa na delovnem mestu šolskega knjižničarja.

5 = NEKATEGORIZIRANO
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COBISS 2



COBISS 3





9 od 95 vprašanih ne moti nič. 
IZSEK odgovorov:

Da ni možnosti kopiranja št. inv. enot na več kot 99.
Neprijaznost za knjižničarja zaradi računalniške terminologije (polje, podpolje, oddelek 
razred ...).
Veliko klikov za potrjevanje, lahko bi dodali bližnjico za fiktivni datum inventarizacije (kot 
je d)
Vse.
Boljše bi bilo, da je program namenjen samo uporabi za šolske knjižnice (kot winknj), da 
samo bistveni podatki.
Skorajda nič.
Preveliko število klikov, da gradivo preneseš.
Preveč klikov.
Prilagojen je katalogizatorjem in ne prevzemanju gradiva, preveč klikanja, ključni podatki 
so razpršeni ...
Nič me ne moti. Vse poteka, kot mora.
Preveč nepotrebnega klikanja, Winknj je imel možnost dodajanja slike naslovnice, kar mi je 
bilo priročno. COBISS ima prekratko značnico in je potem potrebno brisati črke oz. 
besede (to bi lahko računalnik naredil sam).
Nič s sistemom, bolj časovno in količinsko.
Količina gradiva.
Nepreglednost, izpis na nalepkah je agresivno zbit, moti me, da ne morem sama nastaviti 
velikosti pisave in tip pisave.





Od vseh 95:

• 8 jih ne moti nič.

• 13 jih še ne izvaja izposoje.

Pri ostalih pa se v večini ponavljajo besedne zveze, 
ki ponazarjajo 

• ČAS:

• Zamudno klikanje – preveč klikov, do nekega 
podatka.

• Nepreglednost – na delovnem področju in preveč 
možnosti, ko se mudi …



Predlog rešitve

Določiti je potrebno strokovni dan (mesečno) za 
šolske knjižničarje (– lahko on-line).

Na strokovnem srečanju bi zbirali težave, 
komentarje, predloge in iskali ter ponujali 
možnosti rešitev.



ursa.baj@gmail.com

“Edino, kar je stalno, so spremembe.” 

“The only things that are permanent, are 
changes.” 

mailto:ursa.baj@gmail.com

