Nagovor direktorja,
v Institutu informacijskih znanosti IZUM že več kot dve desetletji omogočamo nemoteno in kontinuirano delovanje
knjižničnih informacijskih sistemov COBISS in SICRIS/E-CRIS. Danes smo mednarodno priznan nosilec razvoja
integriranih knjižničnih informacijskih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti ter
predstavljamo enega redkih javnih informacijskih sistemov, ki ga Slovenija »izvaža« v tujino.
Institut informacijskih znanosti IZUM je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije kot
informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.
Z izvajanjem aktivnosti, ki zagotavljajo nemoteno delovanje sistemov COBISS in SICRIS/E-CRIS, s svojo obširno izobraževalno dejavnostjo, z intenzivnim sledenjem razvojnim tokovom informacijsko komunikacijskih tehnologij in bibliotekarskih področij ter s skrbno negovanimi odnosi z uporabniki proizvodov in storitev IZUM-a stremimo k temu, da
vseskozi sooblikujemo informacijsko družbo tretjega tisočletja.
Od naših storitev je odvisnih preko sedemsto knjižnic tako v Sloveniji kot tudi v regiji, zato je naša odgovornost do
knjižničarjev in do končnih uporabnikov še toliko večja. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za to, da bomo s svojo
visokotehnološko opremo in sodobnim pristopom zagotavljali kakovostne storitve vsem, ki nas potrebujejo.
Davor Šoštarič, direktor

Dejavnost IZUM-a je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online
bibliografski sistem in servisi), ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih
informacijskih sistemov Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije in Črne Gore, ki so sicer
avtonomni, a hkrati vsi skupaj povezani v informacijsko mrežo COBISS.Net.
Od IZUM-ovih storitev je v regiji odvisnih preko 700 knjižnic, skoraj 3.000 knjižničarjev in preko sedemsto tisoč
končnih uporabnikov.
IZUM prav tako razvija Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS (Slovenian Current Research
Information System), ki vključuje podatke o raziskovalnih projektih, raziskovalnih organizacijah, skupinah in raziskovalcih.
Drugim državam, vključenim v sistem COBISS.Net, je na voljo regionalna različica E-CRIS.

Slovenija je po zaslugi IZUM-a ena od redkih držav, ki ima vse vrste knjižnic povezane v enoten knjižnični
informacijski sistem, in edina država na svetu, ki ima nacionalni informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti
(SICRIS) neposredno povezan z nacionalnim knjižničnim informacijskim sistemom (COBISS.SI)
Slovenija je tudi država z najbolj urejenim sistemom vodenja bibliografij raziskovalcev v okviru knjižničnega
informacijskega sistema in edina, ki ima nacionalno bibliografijo raziskovalcev neposredno povezano s svetovnimi
bazami podatkov Web of Science.
Na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi informacijskimi servisi zagotavlja IZUM uporabnikom iz Slovenije
brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, ProQuest, OCLC, ISSN …)

Mejniki dosedanjega razvoja
IZUM je nastal iz Računalniškega centra Univerze v Mariboru (RCUM), ki se je v obdobju od 1980 do 1990 razvil iz
klasične organizacije tega tipa v sodoben informacijski infrastrukturni center.

LETO

DOGODEK

1984

V univerzitetni knjižnici Maribor je izdelan prvi računalniški bibliografski zapis in uvedena avtomatizirana izposoja s
programsko opremo, ki jo je razvil RCUM.

1990

RCUM je preoblikovan v Institut informacijskih znanosti Univerze v Mariboru (IZUM) in s preselitvijo na novo lokacijo
reši prostorske probleme. Rektorska konferenca DS Alpe Adria izbere IZUM za medregionalni koordinacijski center
za izgradnjo baze podatkov o znanstvenih in akademskih knjižnicah.

1991

Ministrstvo za znanost in tehnologijo opredeli IZUM kot informacijski infrastrukturni servis za znanost, izobraževanje
in kulturo v Sloveniji. IZUM promovira sistem COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi).

1992

Vlada Republike Slovenije izda odlok, na osnovi katerega se IZUM izloči iz Univerze v Mariboru in konstituira kot
samostojni zavod.

1996

IZUM uporabnikom omogoči dostop do baz podatkov OCLC (vodilnega bibliografskega servisa v svetu) preko sistema
COBISS/OPAC.

1999

IZUM vzpostavi informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

2000

Sklenjena je konzorcijska pogodba za dostop do servisa Web of Science. IZUM omogoči knjižnicam prevzemanje
bibliografskih zapisov iz največjega svetovnega kataloga OCLC WorldCat.

2003

Podpisan sporazum o vzpostavitvi mreže COBISS.Net in prostem pretoku bibliografskih zapisov, ki se kreirajo v
avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Slovenije in Srbije.

2008

Uvedba portala Izobraževanje in objava e-priročnikov.

2010

Vzpostavljena je inicialna bolgarska vzajemna bibliografska baza COBISS.BG.

2011

UNESCO podeli IZUM-u status regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o
raziskovalni dejavnosti.

2012

Vzpostavljena je inicialna albanska vzajemna bibliografska baza COBISS.AL.

2014

IZUM vstopi v projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«, s čimer bo v prihodnje
še bolj optimiziral svojo dejavnost, obenem pa objekt energetsko saniral.

