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Spoštovani! 

 

Dolžni smo vas obvestiti, da v letu 2015 ne bo več v prodaji strojna oprema, na kateri deluje 

okolje COBISS2, zato bomo v IZUM-u prisiljeni opustiti programsko opremo 

COBISS2/Katalogizacija. Predvideni rok za opustitev je 1. 1. 2016, v prehodnem obdobju pa 

bomo segment COBISS2/Katalogizacija dopolnjevali le z nujnimi popravki, same 

funkcionalnosti pa ne bomo izboljševali. 

Med 285 slovenskimi knjižnicami, ki uporabljajo segment za katalogizacijo, jih že 128 uporablja 

COBISS3/Katalogizacijo, v aktivnem postopku prehoda pa je še 56 knjižnic. V obdobju od maja 

2012 do danes je dovoljenje za delo v segmentu COBISS3/Katalogizacija pridobilo že 436 

katalogizatorjev.  

Vse knjižnice, ki še uporabljajo COBISS2/Katalogizacijo, vabimo, da začnejo aktivnosti za 

prehod. Njihovi katalogizatorji, ki so v zadnjem triletnem obdobju kreirali vsaj 100 

bibliografskih zapisov, in tisti, ki imajo licenco manj kot tri leta, se lahko udeležijo tečaja 

Prehod na COBISS3/Katalogizacijo. Tečaj izvajamo v Ljubljani in Mariboru, ob zagotovljenih 

tehničnih pogojih in zadostnem številu kandidatov pa tudi v drugih krajih. 

Podatki o številu kreiranih zapisov v zadnjem triletnem obdobju in pridobljena dovoljenja za 

vzajemno katalogizacijo za vsakega katalogizatorja posebej so dostopni na portalu 

Izobraževanje; seznam Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo je dostopen vsem, Seznam 

katalogizatorjev pa skrbnikom lokalnih aplikacij, če se na portalu registrirajo.  

Katalogizatorji, ki imajo v zadnjih treh letih kreiranih manj kot 100 zapisov, a bi želeli 

katalogizirati v programski opremi COBISS3/Katalogizacija, se morajo še prej udeležiti tečaja 

Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj v Narodni in univerzitetni knjižnici ter na koncu opraviti 

preizkus znanja za pridobitev posameznega dovoljenja. Več informacij je na portalu 

Izobraževanje (Prehod na COBISS3/Katalogizacijo in Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno 

katalogizacijo).  

Vljudno vas prosimo za povratno informacijo, koliko vaših katalogizatorjev bi se predvidoma 

izobraževalo za prehod na COBISS3/Katalogizacijo, da lahko ustrezno načrtujemo 

izobraževanje. Ocenjujemo, da ja takih katalogizatorjev manj kot 200. Ob tej priložnosti tudi 

prosimo, da vaši skrbniki lokalnih aplikacij posodobijo podatke o katalogizatorjih in ustrezno 

uredijo status predvsem pri neaktivnih katalogizatorjih. 

Za vse dodatne informacije in dogovore o terminih izobraževanja nas lahko tudi pokličete po 

telefonu. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! 
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