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ПрИЛОГ 

Ин сти тут ин фор ма циј ских 
зна но сти из ма ри бо ра (ИЗУм) 
у са рад њи са сло ве нач ким ми
ни стар ством ино стра них по сло
ва, ми ни стар ством за кул ту ру и 
ми ни стар ством за ви со ко школ
ство, на у ку и тех но ло ги ју ор га
ни за тор је про шло го ди шње CO
BISS кон фе рен ци је, одр жа не од 
1112. но вем бра 2009. у кон гре
сном цен тру Ха ба кук (ма ри бор, 
сло ве ни ја), ко ју ка рак те ри шу две 
ства ри. Пр ва, на кон ду жег пе ри
о да ре дов ног го ди шњег одр жа ва
ња кон фе рен ци ја CO BISS 2009 је 
одр жа на по сле две го ди не па у зе и 
дру га, од лу че но је да кон фе рен ци
ја по ста не ми ни стар ска, али и да 

за др жи прет ход ну фор му кон фе
рен ци је ко ја оку пља би бли о те ка ре 
из зе ма ља уче сни ца про јек та CO
BISS.Net.
Министарска конференција о

информационој инфраструкту
ри науке, образовања и културе 
COBISS 2009 већ пр вог да на на 
про гра му је има ла две па нел ди
ску си је ко је су тре ба ле оправ да
ти пре фикс ми ни стар ска у на зи
ву кон фе рен ци је ко ја је за по че ла 
по здрав ном ре чи то ма жа се ља ка 
(ди рек тор ИЗУма). Усле ди ла су 
из ла га ња Вој ко Вол ка (ми ни стар
ство ино стра них по сло ва ре пу
бли ке сло ве ни је) и ста мен ке Ува
личтрум бић (UNE SCO, Па риз). 
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Вој ко Волк нас је упо знао са уло гом сло ве ни
је у про це су при бли жа ва ња зе ма ља за пад ног 
Бал ка на европ ској уни ји, док је пред став ни ца 
UNE SCOа пре зен то ва ла рад “Новадинамика
високог образовањаиистраживања задру
штвенепроменеиразвој”.

Пр ви па нел: “Доступностинформацијао
истраживачкимпотенцијалимаирезултати
маистраживачкоградазасарадњуурегији” 
ко ји је во дио др жав ни се кре тар ми ни стар ства 
за ви со ко школ ство, на у ку и тех но ло ги ју ре
пу бли ке сло ве ни је József Györkös оку пио је 
пред став ни ке ми ни стар ста ва за на у ку и тех
но ло ги ју, од но сно ви со ко школ ство зе ма ља 
ре ги о на ко је су до са да ис по љи ле ин те ре со ва
ње за са рад њу на про јек ту CO BISS.Net (ал
ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Бу гар ска, цр на 
Го ра, ма ке до ни ја, сло ве ни ја и ср би ја). Ин
фор ми са ни смо, из ме ђу оста лог, о Љу бљан
ском про це су ко ји пред ви ђа про ши ре ње ERA 
 Euro pean Re se arch Area (зе мље чла ни це еУ) 
и на зе мље ко је су про це су при дру жи ва ња еУ, 
о мо гућ но сти ма за по ве зи ва ње CO BISS ба за и 
ис тра жи ва ча на при ме ру сло ве ни је и о тзв. 5. 
сло бо ди (brain cir cu la tion) ко ја омо гу ћа ва до
ступ ност зна ња и ис тра жи ва ча. Пред став ник 
ср би је у ра ду па не ла био је проф. др ти бор 
са бо, по моћ ник ми ни стра за на у ку и тех но
ло шки раз вој.

Дру ги па нел :“Библиотечкоинформацио
нисистемизапрегледстваралаштва”оку пио 
је пред став ни ке ми ни стар ста ва за кул ту ру зе
ма ља чла ни ца CO BISS.Netа ко ји су нас, сва
ки по на о соб, упо зна ли са си ту а ци јом у сво јој 
зе мљи. Па нел је во ди ла ми ни стар ка за кул ту ру 
у вла ди ре пу бли ке сло ве ни је мај да Шир ца, а 
ср би ју је пред ста вља ла др жав на се кре тар ка 
ми ни стар ства кул ту ре На ди ца мо ми ров.

По за вр шет ку дру гог па не ла ин спи ра тив
но пре да ва ње о обра зо ва њу на да љи ну у све
ту ви со ког школ ства под на зи вом “Одговор
набиблиотечкепотребеучениканадаљину” 
одр жао је сир John Da niel (Com mon we alth of 

Le ar ning, Ka na da). Овај вид обра зо ва ња уско 
је по ве зан са но вим ко му ни ка ци о ним тех но
ло ги ја ма и ње го вом при ме ном омо гу ћио би 
се ши ри при ступ обра зо ва њу (сви ма ко ји су 
yаин те ре со ва ни), ква ли тет ни је обра зо ва ње и 
што је по себ но бит но, ни жи тро шко ви обра
зо ва ња. На гла ше на је уло га би бли о те ка на 
уни вер зи те ти ма ко ји ну де ову вр сту обра зо ва
ња има ју ћи у ви ду да се сту ден ти обра ћа ју би
бли о те ци као ин сти ту ци ји, а не би бли о те ка ру 
лич но. (сле де ћи из ве штај да је ши ри пре глед 
овог пре да ва ња.)

сле де ћег да на кон фе рен ци ја је на ста вље
на из ла га њем Ka ren Cal houn (пот пред сед ни
ца OCLC Wor ldCat and Me ta da ta Ser vi ces, Du
blin, Ohio, SAD) под на зи вом “Путовањекроз
транзицију:одпреживљавањадонапредова
ња”. Основ не те ме ње ног из ла га ња од но си ле 
су се на нај но ви је трен до ве у би бли о те кар ству, 
по пут пре у сме ра ва ња па жње са би бли о те ке на 
ко ри сни ка и са про на ла же ња ин фор ма ци ја на 
њи хо ву ис по ру ку. Ин фор ми са ла нас је и о но
вим ге не ра ци ја ма ин тер ак тив них би бли о теч
ких ка та ло га, као и ме то да ма за по сти за ње ве
ће ефи ка сно сти у упра вља њу ме та по да ци ма. 
Освр ну ла се на при ти сак фи нан си је ра за сма
ње њем бу џе та, осо бља и скла ди шног про сто
ра, на про ме њи во ин фор ма циј ско окру же ње и 
пре и спи ти ва ње основ них би бли о теч ких вред
но сти. Да би за до во љи ле све те зах те ве би бли
о те ке су усме ре не на за јед нич ко кре и ра ње но
вих услу га и но вих мо да ли те та са рад ње.

Усле дио је блок пре да ва ња на чи јем по чет
ку су Mir na Wil ler и ма ри ја на то мић (све у
чи ли ште у За дру, Хр ват ска) у ра ду под на зи
вом “Каталошкаправилаипраксаурегији” 
пред ста ви ле ана ли зу ка та ло шких пра ви ла у 
зе мља ма ре ги о на. Пре да ва ње “Трендови у
образовањузарадуинформационимделат
ностима” одр жао је При мож ју жнич (Уни
вер зи тет у Љу бља ни).

Ис так нуо бих рад мар те се љак (ИЗУм) 
под на зи вом “Како рационализовати ката



85ИНФОтека, број 2, год. XI, децембар 2010.

мИЛе стИјеПОВИћ ‒ COBISS 2009

логизацију и побољшати функционалности
системаCOBISS?” ко ји је по кре нуо “ве чи ту” 
те му по јед но ста вљи ва ња ка та ло ги за ци је. Дат 
је пре глед раз во ја си сте ма CO BISS.SI и CO
BISS.Net, ура ђе на ана ли за бро ја би бли о те ка
ра ко ји кре и ра ју за пи се у си сте му CO BISS и 
њи хо вог учин ка. На кон ана ли зе ква ли те та на
су мич но ода бра них за пи са кре и ра них то ком 
2009. го ди не за кљу че но је да ква ли тет ни је 
за до во ља ва ју ћи, а да је учи нак би бли о те ка ра 
кре а то ра ни зак. По треб но је не што ме ња ти у 
на чи ну ка та ло ги за ци је и пре ћи на но ва пра
ви ла и фор ма те ка ко би се по ве ћао учи нак и 
по пра вио ква ли тет.

На кра ју овог бло ка одр жа но је пре да ва ње
“COBISS.SI иDLIB.SI за приступ електрон
ским изворима” чи ји је аутор Зо ран кр сту
ло вић (Na rod na in uni ver zi tet na knji žni ca, Љу
бља на, сло ве ни ја).

По по днев на се си ја за по че ла је из ла га њем 
Ве сне сте ва но вић (На род на би бли о те ка ср
би је) у ко ме је опи са ла функ ци о ни са ње на ци
о нал ног CO BISS цен тра у ср би ји.

”Конверзија каталогаНационалне библи
отеке Бугарске уформатCOMARC” је рад 
у ко ме је Над ја Д. ка ра чо џу ко ва (На ци о нал на 
би бли о те ка Бу гар ске) опи са ла њи хо во ис ку
ство у про јек ту кон вер зи је. За ни мљи во је да 
је кон вер зи ја вр ше на ди рект но на CO BISS3 
про грам ској плат фор ми, а цео про цес, са свим 
ите ра ци ја ма, тра јао је око го ди ну и по да на.

Пред став ник ИЗУма ми ро ко ла рич упо
знао нас је са сло ве нач ким ис ку ством при 
пре ла ску на про грам ску плат фор му CO BISS3 
ко ја је по че ла да се ко ри сти 2000. го ди не. У 
тре нут ку пре зен та ци је (по да так из 2008.) у 
сло ве ни ји су 274 би бли о те ке ко ри сти ле CO
BISS3 плат фор му, а 33 би бли о те ке су ра ди
ле у тест ном окру же њу. За кљу че но је да се у 
сло ве ни ји CO BISS3 нај ви ше и нај у спе шни је 
ко ри сти у јав ним би бли о те ка ма.

На дам се да ће већ сле де ћа кон фе рен ци
ја из бри са ти онај упит ник из на сло ва и да ће 
кон фе рен ци ја за и ста по ста ти ми ни стар ска, 
од но сно да ће уче ство ва ти и ми ни стри, а не 
са мо њи хо ви по моћ ни ци (не же ле ћи да ума
њим њи хов зна чај), а да ће се кон фе рен ци ја 
пам ти ти и по не кој од лу ци или за кључ ку ко ји 
су на њој до не ше ни.

Пред став ни ци ИЗУма су тра ди ци о нал но 
до бри до ма ћи ни, а осим до бре ор га ни за ци је 
(од ли чан про стор у ко ме се одр жа ва кон фе
рен ци ја, при су ство ве ли ког бро ја ин спи ра тив
них пре да ва ча из це лог све та, итд) во де ра чу на 
и о кул тур нодру штве ној уло зи кон фе рен ци је, 
ко ја за циљ има ме ђу соб но упо зна ва ње уче
сни ка. Пр ве ве че ри за уче сни ке кон фе рен ци
је ор га ни зо ван је кон церт гру пе тер ра фолк у 
Уни он ској дво ра ни, а на кон то га при јем у Ви
на го вом вин ском по дру му. Дру ге ве че ри ор га
ни зо ва на је опро штај на ве че ра ко ја је оку пи ла 
ве ћи ну од 475 уче сни ка кон фе рен ци је CO BISS 
2009. У сва ком слу ча ју ле по ис ку ство.


