ZAPISNIK
1. redne seje Sveta članic COBISS z dne 25. 3. 2014 ob 11:00 uri, v sejni sobi IZUM-a v
Mariboru, Prešernova 17.
Prisotni člani Sveta članic COBISS:
- Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
- dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
- Miro Tržan, Mestna knjižnica Ljubljana
- Ivan Kanič, EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana
- mag. Branka Kerec, Univerzitetna knjižnica, Maribor
- mag, Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
- Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
- Simona Frankl, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
Odsoten član Sveta članic COBISS:
- Andrej Pogorelec, Biotehnični center Naklo
Predstavniki IZUM-a:
- Davor Šoštarič, Mateja Tratnjek Petre
Direktor IZUM Davor Šoštarič je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo navzočih osem
članov Sveta članic COBISS. Prisotni člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta
2. Letni program dela IZUM
3. Razno
K točki 1
Davor Šoštarič je poročal o volitvah v Svet članic COBISS. Od 419 poslanih glasovnic za
izvolitev članov Sveta članic COBISS je bilo vrnjenih 104 glasovnic, od katerih je bila ena
neveljavna. Naštel je izvoljene člane ter zaključil, da šteje Svet članic COBISS 9 članov in
predlagal, da mu predseduje predstavnica Narodne in univerzitetne knjižnice, s čimer so se
ostali člani soglasno strinjali.
SKLEP 1: Svet članic COBISS ugotavlja, da je konstituiran, in za predsednico Sveta članic
COBISS izvoli gospo Ireno Sešek.
K točki 2
Davor Šoštarič je predstavil Letni program dela Instituta informacijskih znanosti za leto 2014
in opisal okoliščine, ki vplivajo na njegovo vsebino.
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:

-

metaiskalniku v času informacijske odprtosti;
izpisovanju bibliografij za leto 2013;
možnosti hkratne uporabe COBISS3/Medknjižnične izposoje in COBISS3/Izposoje;
bibliometričnih metodah ocenjevanja raziskovalnega dela;
Shibboleth identifikaciji;
o razvoju sistema COBISS v Bolgariji in Albaniji;
splošnem geslovniku COBISS.

SKLEP 2: Svet članic COBISS se je seznanil z Letnim programom dela Instituta
informacijskih znanosti za leto 2014 in o njem daje pozitivno mnenje.
K točki 3
Irena Sešek je povedala, da so se na zadnji seji Sveta v prejšnji sestavi dogovorili, da se
katalogizatorje pozove, da pošljejo vprašanja v zvezi s pripravo zapisov za izpis osebnih
bibliografij. Na vsa prejeta vprašanja je že odgovorila Irena Kavčič. Člani Sveta članic
COBISS lahko predlagajo teme, o katerih bi razpravljal Svet na naslednji seji.

Člana Sveta članic COBISS sta postavila vprašanji o:
-

možnosti strojnega dostopa do bibliografskih zapisov v sistemu COBISS, v času, ko se
na univerzah vzpostavljajo repozitoriji;
tem, kako naj zaposleni, ki so opravili izobraževanje za prehod na
COBISS3/Katalogizacijo, vzdržujejo pridobljeno znanje v okolju knjižnice, ki še ni
prešla na COBISS3/Katalogizacijo.

Pri prvem vprašanju je Davor Šoštarič pojasnil, da splošnega servisa sicer ni, da pa je v
posameznih primerih dostop možen.
Pri drugem vprašanju je Davor Šoštarič pojasnil, da se takšni primeri rešujejo od primera do
primera.

Seja je bila zaključena ob 12:30 uri.

