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Prisotni: 

 

Nominirani člani Sveta COBISS.Net in pooblaščeni zastopniki: 
Aleš Bošnjak; IZUM, Slovenija; (v. d. direktorja) 
Ismet Ovčina; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine; (direktor) 
Nevenka Hajdarović; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine; (vodja NCC1) 
Senka Naumovska; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Makedonije; (v. d. direktorja) 
Žaklina Gjalevska; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Makedonije; (vodja NCC) 
Tatjana Dunović; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Republike Srbske v Bosni in Hercegovini; 

(pooblaščena zastopnica direktorice) 
Željka Komlenić; Nacionalna in univerzitetna knjižnica Republike Srbske v Bosni in Hercegovini; (vodja 

NCC) 
Milorad Vučković; Nacionalna knjižnica Srbije; (pooblaščeni zastopnik direktorja) 
Vesna Stevanović; Nacionalna knjižnica Srbije; (vodja NCC) 
Bogić Rakočević; Nacionalna knjižnica Črne gore; (direktor)  
Vjenceslava Ševaljević; Nacionalna knjižnica Črne gore; (vodja NCC) 
Martina Rozman Salobir; Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija; (direktorica) 
Sanela Vuklišević; Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske v Bosni in Hercegovini; (vodja 

E-CRIS) 
Povabljeni strokovnjaki: 

Davor Šoštarič; IZUM, Slovenija 
Arjeta Sadiku; IZUM, Slovenija 

                                                           
1 NCC – nacionalni center COBISS 

IZUM 



Irena Sešek; Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija 
Albana Velianj; Akademija znanosti, Albanija 
Mirlona Buzo; Akademija znanosti, Albanija 

 

Dnevni red: 

1. Izbor predsednika Sveta COBISS.Net 
2. Aktivnosti v zvezi z mednarodno razvojno pomočjo za financiranje projekta COBISS.Net (Unesco, 

EU itd.) 
3. Novosti v sistemu COBISS 
4. Razno 

 

 

Po uvodnem nagovoru dr. Aleša Bošnjaka, v. d. direktorja IZUM-a, je sledil izbor predsednika Sveta 
COBISS.Net. Ta funkcija naj bi bila dodeljena članu z najdaljšim stažem v mreži COBISS.Net in na prvi seji, ki je 
potekala 8. 7. 2016, je bila za predsednico izvoljena Jelena Đurović. Ker se je letos upokojila, je za 
predsednika soglasno izbran dr. Ismet Ovčina. Slednji je funkcijo sprejel, in se zahvalil za izkazano zaupanje 
ter prevzel vodenje seje. 

Pri drugi točki je Davor Šoštarič najprej poročal o poteku projekta Unesco z 12 točkami, ki so ga na prvi seji 
podprli vsi člani Sveta. Projekt je zastavljen zelo ambiciozno, potekale so številne aktivnosti za pridobivanje 
podpore, je pa nujno potrebna tudi podpora posameznih ministrstev in vlad iz držav članic COBISS.Net. 
Pomanjkanje lastnega angažiranja dokazuje tudi dejstvo, da sta se srečanja v Parizu, organiziranega s strani 
Unesca, udeležila zgolj dva ambasadorja. IZUM sicer ima podporo svojega pristojnega ministrstva in 
nekaterih direktoratov, a samo podpora s strani Slovenije ni in ne bo dovolj. Takšna podpora mora biti 
prisotna tudi s strani ministrstev, vlad in drugih deležnikov vseh ostalih držav članic. IZUM ne more do 
njihovih ministrstev, zato mora to biti pobuda centrov NCC in direktorjev nacionalnih knjižnic. Potrebno je 
biti bolj politično aktiven, lobirati pri pristojnih organih (vladi, ministrstvu, strokovni javnosti), da dosežemo 
napredek in razvoj mreže COBISS.Net. Skratka, naš skupni cilj mora biti močna mreža COBISS.Net. 

Predsednik Sveta COBISS.Net, dr. Ismet Ovčina, odpre diskusijo na to temo in tudi sam pozove udeležence 
sestanka, da naj vsak po svojih najboljših močeh s svojimi aktivnostmi pripomore k močni mreži COBISS.Net. 
To naj bo naš apel. Podan je tudi predlog, da se prek načrtovane distribucijske liste Sveta COBISS.Net 
obveščajo o dogajanjih in dosežkih. Sam se obveže, da bo lobiral v Komisiji za kulturno dediščino pri Unescu, 
katere član je; lobiral pa bo tudi kot član skupine za ISSN pri članu, ki je iz Unesca. 

Direktorica nacionalne knjižnice iz Skopja, Senka Naumovska, pove, da je trenutno v Makedoniji situacija 
politično ugodna in da računa na podporo ministrstva za kulturo ter ministrstva za izobraževanje. 

Direktor nacionalne knjižnice iz Podgorice, Bogić Rakočević, pove, da v njihovi državi trenutno ni ministrstva 
za kulturo, a da bodo vseeno vložili maksimalno delo za promocijo mreže COBISS.Net. 

Gospa Albana Velianj iz Tirane pove, da so v obdobju reform na področju znanosti in, da ravno v tem vidi 
možnost ter priložnost, da se ob tem uredi tudi vprašanje knjižničarstva in COBISS-a, vendar se te aktivnosti 
lahko pričakujejo šele spomladi 2018. Na tem mestu dr. Aleš Bošnjak omeni uspešen obisk v Albaniji, kjer so 



bili predstavljeni dosežki na online osebnih bibliografijah. Enako pohvalo in zanimanje pa je ta predstavitev 
dosegla tudi na Kosovu. 

Gospa Sanela Vuklišević iz Banjaluke se je zavezala, da o vsem tem poroča svojemu ministru. Sama je sicer 
zadolžena za E-CRIS v Republiki Srbski, a poudarja, da brez COBISS-a ni E-CRIS-a. 

Predstavnica nacionalne knjižnice iz Banjaluke, Željka Komlenić, predlaga poseben sestanek, na katerega bi 
povabili ministre in predstavnike Unesca. 

 

Direktorica nacionalne knjižnice iz Ljubljane, Martina Rozman Salobir, pove, da so vsekakor pripravljeni na 
sodelovanje z IZUM-om pri utrjevanju in širjenju mreže COBISS.Net ter pohvali zgledno sodelovanje IZUM-a 
in NUK-a. 

Vodja NCC iz Beograda, Vesna Stevanović, pove, da bodo pri ministrstvu za kulturo skušali pridobiti osnovno 
podporo, a predlaga tudi, da so naslednjič prej obveščeni o podobnih sestankih ali takšnih aktivnostih, da 
lahko pravočasno nagovorijo in lobirajo pri svojih pristojnih organih. Milorad Vučković, prav tako iz NCC 
Beograd, pa pričakuje organizacijo sestanka na višjem nivoju, to je med vladami. Meni, da se mora vlada 
Republike Slovenije s svojim pristojnim ministrstvom s predlogom, apelom obrniti na vlade in ministrstva 
drugih držav članic COBISS.Net. V zaključku te diskusije Ismet Ovčina pozove IZUM, da članom Sveta 
COBISS.Net ponovno pošlje Unescov projekt, člani pa se obvežejo, da se angažirajo vsak znotraj svoje države. 
Razmisli pa se naj tudi o organizaciji sestanka med pristojnimi ministrstvi držav članic Sveta COBISS.Net. 

Prisotni soglasno potrdijo iniciativo, da se organizira srečanje na najvišjem nivoju (ministri). 

 

Pod 3. točko dnevnega reda dr. Aleš Bošnjak predstavi nekatere novosti v sistemu COBISS. Najprej predstavi 
mCOBISS, ki ga uporabljajo že v Sloveniji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini, v kratkem pa bo implementiran tudi 
drugod. Povsod bodo pripravljene prezentacije, hkrati pa so v teku že večje predelave obstoječih verzij. Vodja 
NCC iz Skopja, Žaklina Gjalevska, je vprašala, kaj morajo v Makedoniji še narediti v zvezi z implementacijo 
mCOBISS-a. Dr. Aleš Bošnjak pojasni, da gre le še za malenkosti ter da je pri prevodih skoraj vse urejeno. 
Predstavnika iz NCC v Srbiji povesta, da so izkušnje z mCOBISS-om različne, da pa je uporabnost le-tega v 
veliki meri odvisna od knjižničarjev, ki imajo pri promoviranju takšnih in podobnih novosti velik vpliv. Žal, pa 
so pogosto knjižničarji tisti, ki z nelagodjem in zadržki sprejemajo novosti ter jih premalo angažirano 
podpirajo. Vodja NCC iz Sarajeva, Nevenka Hajdarović, doda, da imajo po letu dni uporabe z mCOBISS zgolj 
pozitivne izkušnje. V. d. direktorja IZUM-a še doda, da smo pri nas dali velik pomen promociji mCOBISS-a. 

Med izbranimi novostmi, ki bodo v kratkem implementirane, dr. Aleš Bošnjak omeni še COBISS+ in spletni 
vpis. 

Nato dr. Aleš Bošnjak izpostavi enega od trenutno ključnih projektov v COBISS.SI, to je vključevanje šolskih 
knjižnic v COBISS. Milorad Vučković, iz NCC v Srbiji, se naveže na to temo z razmišljanjem o pravnem vidiku 
lastništva baze. Predlaga, da bi bil lastnik baze občina, ki bi povezovala osnovne šole in srednje šole v 
določenem kraju ali regiji. Pri njih vidijo težavo v izobraževanju in vključevanju, rešitev tega pa vidijo v 
decentralizaciji, saj bi tako razbremenili NCC in nacionalno knjižnico, ki bi se tako lahko posvetila razvoju 
stroke, tudi npr. šolskim knjižnicam.  



Predstavnica iz Republike Srbske, ga. Željka Komlenić, predlaga, da se sestavi predlog oz. koncept za 
vključevanje šolskih knjižnic. 

Žaklina Gjalevska iz NCC v Makedoniji pri vključevanju šolskih knjižnic vidi težavo plačila in lastništva, glede 
predloga decentralizacije pa poda izkušnjo, da je pri njih le-ta privedla do napačnega prenašanja znanja in 
tako posledično do napak v zapisih in podatkih o zalogi v lokalnih bazah.  

Vjenceslava Ševaljević iz NCC v Črni gori pove, da so z IZUM-om dosegli dogovor o posebnih finančnih 
obveznostih za šolske knjižnice. 

Po razmišljanju Nevenke Hajdarović iz NCC v Bosni in Hercegovini pa mora IZUM vsekakor najprej razmisliti o 
posebnem paketu za šolske knjižnice in njihovem financiranju. 

Dr. Aleš Bošnjak se zahvali za izražena mnenja, ki jih bomo v IZUM-u analizirali in za vsako državo razdelali 
alternativne modele. 

 

Pod točko razno prisotni soglasno sklenejo, da se za delovanje Sveta COBISS.Net pripravi Poslovnik. Po seji pa 
se pripravita zapisnik in distribucijska lista. 

Na koncu Davor Šoštarič omeni še spremembe glede varovanja osebnih podatkov, ki stopijo v veljavo maja 
2018 in naloge IZUM-a, ki sledijo iz tega naslova. 

Zaključi se s potrditvijo s strani dr. Aleša Bošnjaka, da bo naslednje leto konferenca COBISS in takrat verjetno 
izvedemo tudi naslednje, 3. srečanje Sveta COBISS.Net. 

Dogovorjeno je bilo tudi, da se izdela seznam za e-poštno obveščanje, po katerem bi se v vmesnem času 
obveščalo o vseh aktivnostih, ki bi jih izvedli člani v doseganju skupnih ciljev. 
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