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Zapisnik
s sestanka o prehodu knjižnic
s COBISS3, V2.3, na COBISS3, V3.0
Namen sestanka:

Obravnava aktivnosti knjižnic, ki že uporabljajo programsko
opremo COBISS, pri prehodu z verzije 2.3 na verzijo 3.0.

Kraj/čas:

IZUM, Maribor
11. 3. 2005, 10.30–12.00

Prisotni sodelavci IZUM-a: mag. Marta Seljak, Miro Kolarič, Andreja Krajnc Vobovnik,
Romana Muhvič Šumandl, Nataša Murkovič, Zdenka Matjašič,
Tanja Turšek
Prisotni zunanji sodelavci: Miro Tržan (SIKOZ)
Mojca Markovič, Alenka Tomše (KTFMB)
Cirila Gabron-Vuk (SIKORM)

Vsebina in dogovori:

Uvodoma je mag. Marta Seljak pozdravila udeležence in povedala, da je programska oprema
COBISS3, V3.0, pripravljena za namestitev v knjižnicah, prav tako so pripravljene delovne
verzije priročnikov. Prvo testiranje COBISS3, V3.0, je bilo izvedeno junija 2004 v IZUM-u.
Od julija do oktobra 2004 je sledilo testiranje v knjižnicah, ki so sodelovale pri verifikaciji
dokumenta Specifikacija funkcionalnosti za COBISS3/Serijske publikacije in COBISS3/
Zaloga, IZUM, 11. 3. 2003. Na osnovi rezultatov testiranja v knjižnicah in njihovih predlogov
za dopolnitve so bile nekatere dopolnitve vključene v verzijo 3.0, kar je zahtevalo ponovno
obsežnejše testiranje v skupini Uporabniški servis COBISS in knjižnici IZUM-a. Zadnje
testiranje je bilo zaključeno februarja 2005 v skupini Razvoj programske opreme COBISS3.
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Namestitev COBISS3, V3.0, v knjižnicah je zelo zahtevna naloga predvsem zaradi ukinitve
urejanja podatkov o zalogi (polja 996, 997 in 998) v COBISS2. Zato se bo verzija 3.0 najprej
namestila v knjižnicah SIKOZ, KTFMB, SIKORM in IZUM. Za prehod knjižnic na višjo
verzijo so pripravljeni tečaji, ki bodo za te knjižnice brezplačni, IZUM pa od knjižnic
pričakuje aktivno sodelovanje. Aktivnosti prehoda, ki se bodo istočasno izvajale v vseh štirih
knjižnicah, morajo biti skladne s terminskim načrtom za izobraževanje, verifikacijo
konverzije in začetek delovanja v novem okolju COBISS3. Uskladitev glede terminskega
načrta aktivnosti je poleg predstavitve aktivnosti prehoda z V2.3 na V3.0 tudi glavni namen
sestanka.
Na osnovi izkušenj, dobljenih pri prehodu z V2.3 na V3.0 v navedenih štirih knjižnicah, bomo
organizirali prehod na višjo verzijo še za vse druge knjižnice, ki že uporabljajo ali pa bodo
medtem začele uporabljati programsko opremo COBISS3, V 2.3.
Zatem je Miro Kolarič predstavil najpomembnejše novosti in spremembe pri uporabi
COBISS3, V3.0:
1. Vključena sta nova segmenta COBISS3/Serijske publikacije in COBISS3/Zaloga.
2. Podatki o zalogi se urejajo v COBISS3/Zaloga, ne več v COBISS2/Katalogizacija.
3. Pri delu v segmentu COBISS3/Serijske publikacije bodo knjižničarji začeli ročno
urejati polja 997 in 998, kasneje pa bodo prešli na vse funkcionalnosti, ki jih ponuja
verzija 3.0 (priprava vzorcev izhajanja, izvajanje kontrole dotoka). Pri pripravi naročil
za naslednje leto, bo knjižnica lahko v tem segmentu pripravila naročila na osnovi
podatkov v poljih 997.
4. Segment COBISS3/Nabava je povezan s podatki o zalogi.
5. Uporaba segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja ostaja nespremenjena.
Obravnavali smo vse aktivnosti knjižnic, potrebne ob prehodu z V2.3 na V3.0, ki so opisane v
dokumentu Prehod knjižnic s COBISS3, V2.3, na COBISS3, V3.0 (Priloga 1 k zapisniku).
Za usposabljanje za delo v COBISS3, V3.0, so pripravljeni štirje tečaji, kot je navedeno v
Prilogi 2 k zapisniku. Dogovorili smo se za termine in udeležence posameznih tečajev, ki se
bodo zaključili do 1. 4. 2005.
Dogovorili smo se tudi, da bo datum prehoda 11. 4. 2005. V času prehoda v navedenih štirih
knjižnicah ne bo možno delo v COBISS3 in v COBISS2/Katalogizacija od 9.–10. 4. 2005.
Zapisala:
Tanja Turšek
Maribor, 15. 3. 2005

Priloge:
1. Prehod knjižnic s COBISS3, V 2.3, na COBISS3, V 3.0
2. Predlagani termini tečajev za prehod na COBISS3, V3.0
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