ZAPISNIK
4. redne seje Sveta članic COBISS z dne 29. 3. 2016 ob 11:00 uri, v sejni sobi IZUM v
Mariboru, Prešernova ulica 17.
Prisotni člani Sveta članic COBISS:
- Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
- dr. Luka Šušteršič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
- Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
- mag. Branka Kerec, Univerzitetna knjižnica, Maribor
- mag. Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
- Simona Frankl, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
- dr. Andrej Pogorelec, Biotehnični center Naklo
- Ivan Kanič, EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana
Opravičeno odsotni član Sveta članic COBISS:
- Miro Tržan, Mestna knjižnica Ljubljana
Predstavniki IZUM-a:
- Davor Šoštarič, Tadeja Brešar, Robert Vehovec, Mateja Tratnjek Petre
Irena Sešek je ugotovila, da je seja sklepčna, saj je bilo navzočih osem članov Sveta članic
COBISS. Prisotni člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
COBISS/OPAC V7
Črkovalnik v segmentu COBISS3/Katalogizacija
Razno

K točki 1
Irena Sešek je predstavila predlog zapisnika 3. seje. Ivan Kanič je povedal, da želi, da se v ta
zapisnik zapiše, da je bil na seji opravičeno odsoten.
SKLEP 1: Svet članic COBISS je soglasno sprejel dopolnjeni zapisnik 3. redne seje.
K točki 2
Robert Vehovec, sodelavec IZUM, je predstavil delovanje COBISS/OPAC V7. Povedal je, da
vsebuje dosti novitet, predvsem pri iskalnih mehanizmih (dodano je fasetno iskanje),
možnostih uporabnikovega profila za več knjižnic hkrati ter uporabi prirejene oblike
(predvsem za univerze). Prikazi so prirejeni tudi za uporabo na mobilnih napravah, čeprav bo
na mobilnih telefonih še vedno v prednosti aplikacija mCOBISS.
Na vprašanje, kdaj bo na voljo za uporabnike, je napovedal, da predvidoma v drugi polovici
leta 2016.

2
Člani Sveta članic COBISS so razpravljali o:
-

možnostih izbire večjega števila faset,
možnostih iskanja z uporabo COBISS ID-jem v splošnem iskanju,
izgledu, ki ga je možno ločeno oblikovati za potrebe univerz.

K točki 3
Tadeja Brešar, sodelavka IZUM, je predstavila Črkovalnik v segmentu
COBISS3/Katalogizacija in njegovo delovanje. Povedala je, da je njegova vključitev
predvidena za ta konec tedna, o čemer bodo uporabniki tudi obveščeni. Osnovo za črkovalnik
je IZUM kupil od podjetja Amebis, ki je vodilni razvijalec v Sloveniji na tem področju.
Poudarila je, da lahko katalogizator črkovalnik samostojno izklopi ter da je njegovo delovanje
vezano na jezik. Slovar za črkovalnik upravlja IZUM in ga uporabnik ne more samostojno
dopolnjevati, lahko pa predloge za nove besede posredujejo IZUM-u.

K točki 4
Dr. Luka Šušteršič je izpostavil delovanje normativne kontrole in navajanje avtorjev v izpisih.
Navedel je primer avtorice, ki je spremenila svoj priimek, kar je sicer zavedeno v bazi
CONOR, v izpisih pa pričakuje prvotni priimek, kot je zapisan na publikaciji. Simona Frankl
mu je povedala, da je treba vse avtorje vedno vprašati, pod kakšnim imenom želijo prikaz
svoji del v bibliografskih izpisih, saj se izpisujejo prevladujoče normativne oblike. Tadeja
Brešar je povedala, da je različica imena odvisna tudi od zahtevane oblike izpisa. V ISBD
izpisu je naveden takšen priimek, kot je bil zapisan v izvirniku.

Seja je bila zaključena ob 12:00 uri.

Irena Sešek
Predsednica Sveta članic COBISS

