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Prehod na COBISS – osnovni problemi

´ Nezadovoljstvo knjižničarjev zaradi neupoštevanja naših mnenj.

´ Nezadovoljstvo zaradi ročnega prehoda.

´ Izguba statističnih podatkov, ki so se v raznih programih spremljali od …

´ Izobraževanja – problem izrazoslovja, v WinKnj in COBISS za iste funkcije
uporabljamo druge izraze.

´ Vsaka šolska knjižnica je svet zase; neprilagojenost izobraževanj in premalo 
praktičnih izkušenj. 

´ Nepoznavanje WinKnj vam je onemogočalo boljša izobraževanja in lažje 
prehode – npr. delovno področje in magični gumb.

´ Največji problem je bil nepoznavanje dela šolskih knjižničarjev.



Nepoznavanje dela šolskih knjižničarjev

´ Delo šolskih knjižničarjev je enigma našim sodelavcem, ravnateljem, ljudem, s 
katerimi sodelujemo vsak dan. 

´ A je potem presenetljivo, da nas ne razumejo na ministrstvu, sindikatu, Izumu?

´ V nekem manjšem kraju ima splošna knjižnica 5,5 zaposlenega. Po normativih bi 
jih morala imeti še več. Na dan dobijo 100–150 obiskovalcev, ki se dokaj 
enakomerno razporedijo po delovniku. 

´ V tem istem kraju je šolska knjižnica, ki ima 1 zaposlenega. Po normativih je 1 
knjižničar dovolj. Na dan dobi 100–150 obiskovalcev, ki so izrazito 
neenakomerno razporejeni glede na delovnik. 

´ Potem so še razni projekti in dodatne zadolžitve – Bralna značka, Eko bralna 
značka, Zgodovinska bralna značka, Kulturna šola, kulturni koordinator, 
učbeniški sklad, vodenje inventure v šoli, nadomeščanja, komisija za 
organizacijo prireditev, Branje brez meja, koordinator filmske vzgoje, urejanje 
spletnih strani, urejanje šolske kronike …



Prednosti programa COBISS

´ Nekatere nove funkcije znotraj programa, ki se lahko še izboljšajo.

´ Odzivnost osebja pri Izumu.

´ Izdelava statistik je izredno natančna.

´ Boljša povezanost z uporabniki – velika večina zna uporabljati 
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search.

´ Enotnost šolskih knjižnic – ki enostavno mora voditi v enotno evidenco, kar 
bi znatno pocenilo delo šolskih knjižnic (npr. izposoja knjig za domače 
branje) in učbeniškega sklada (izposoja učbenikov).  Statistični podatki se 
morajo pridobivati skupno iz Izuma in ne od vsake knjižnice posebej …

´ Vendar – enotno evidenco za učbeniški sklad smo že imeli – aplikacija 
Trubar …

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search


Funkcija Zadnje iskanje je posebej 
dobrodošla za vse začetnike



Delovno področje

´ Je za uporabnike, ki smo prehajali iz WinKnj, nekaj novega, najbolj 
uporabno pa je zagotovo, da lahko na to področje uvoziš točno tiste 
podatke, ki jih izbereš – lahko tudi ročno.

´ Program te ustavi, ko izposodiš 2 enaki knjigi – ampak zraven bi bilo nujno 
dodati še kakšen zvočni signal ali pa kakšno barvno opozorilo.



Izposoja po ključnih besedah



Izpisi in statistika

´ Po novem so premaknjeni na vidnejše mesto, kar je pohvalno.

´ Obstaja malo morje možnosti za izpise, ampak vsaka knjižnica zagotovo ne 
uporablja vseh – morda bi bilo vredno razmisliti o bližnjici do najpogostejših 
izpisov, tako kot imamo možnost shraniti poizvedbe.

´ Izpisi so prezapleteni.

´ Statistika je točna, kar v prejšnjem programu ni vedno držalo.



COBISS – priložnosti za izboljšavo

´ Nekatere funkcije so nedodelane

´ Slaba povezanost/povezljivost podatkov

´ Oprema – tiskalniki

´ Zapletenost večine funkcij

´ V vseh iskalnikih bi moral imeti možnost izbrati samo nekatere zadetke in jih 
prenesti na delovno področje (npr. v iskalniku članov je to možno, pri 
bližnjici izposoja pa ne – lahko izbereš samo enega). 



Valuta se ne da določiti vnaprej



Katalog – najmočnejše orodje 
knjižničarjev

´ Katalog je zelo nepregleden, saj je prevelik, poleg tega pa so informacije 
podane na drugačen način kot v vseh ostalih iskalnikih.

´ Ne da se ga prilagoditi.

´ Ne da se izvažati podatkov.

´ Podatkov ne moreš izbrati in jih potem obdelovati na delovnem področju.

´ Lahko pa vse to delaš v iskalniku 996/7, ki ima eno samo napako – ne 
pokaže ti podatkov, ali je knjiga izposojena ali ne.

´ Pri katalogu je potrebno klikniti na vsak zapis posebej, da ti pokaže, kdo 
dejansko ima knjigo sposojeno.









Predlogi za prihodnost

´ “Linki” pri izbiri uporabnikov ali pa vsaj povezave

´ Katalog in  gradivo domače knjižnice 

morata imeti možnost prilagoditve, možnost  

izvoza v PDF ali Excel.



Pomanjkljivosti

´ Komunikacija in navodila

´ Množična obdelava podatkov



Hvala za vašo pozornost


