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PREDSTAVITEV INSTITUTA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
Institut informacijskih znanosti (IZUM) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije kot
informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.
IZUM opravlja naslednjo dejavnost:














koordinacijo razvoja in delovanja vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov, s
svojega delovnega področja,
koordinacijo razvoja in uporabe standardov računalniške podpore za potrebe vzajemnega
bibliografskega sistema in njegovih servisov,
razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in
njegovih servisov,
ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni
katalogizaciji v sodelovanju z nacionalno knjižnico,
načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in komunikacijskih zmogljivosti za delovanje
sistema,
organizacijo ponudbe podatkovnih zbirk na elektronskih nosilcih z neposrednim dostopom v
dogovoru z njihovimi proizvajalci,
organizacijo strokovnega izobraževanja in svetovanja na področju dejavnosti, ki jih opravlja za
nacionalni vzajemni bibliografski sistem,
pripravo strokovnih podlag s svojega delovnega področja za delo Nacionalnega sveta za
knjižnično dejavnost,
razvoj, organiziranje in vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje raziskovalne
dejavnosti v Sloveniji,
sodelovanje v javnih programih razvoja Slovenije kot informacijske družbe,
inženiring pri razvoju in vzdrževanju računalniške in komunikacijske infrastrukture v
izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih organizacijah,
raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem področju,
druge naloge na podlagi sprejetih dolgoročnih usmeritev razvoja in letnih programov dejavnosti.

Dejavnost IZUM 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 nekaterih drugih držav (Bosne in Hercegovine,
Makedonije, Srbije, Črne Gore, Albanije, Kosova in Bolgarije), ki so povezani v mrežo COBISS.Net.
IZUM 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. Identični sistem pod znamko E - CRIS gradimo tudi v drugih
državah, vključenih v mrežo COBISS.Net.
IZUM opravlja storitve za uporabnike v Republiki Sloveniji na osnovi letnega programa dejavnosti, ki ga
pretežno financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Del dejavnosti opravlja
IZUM na osnovi posebnih pogodb z neposrednimi uporabniki ali naročniki storitev iz Slovenije in tujine.
V IZUM-u je zaposlenih 118 javnih uslužbencev (pretežno informatikov in bibliotekarjev). Delo poteka
v okviru raziskovalno-razvojnih oziroma infrastrukturnih skupin (R-R-I), kjer se prepletajo raziskovalne,
razvojne, vzdrževalne in druge aktivnosti.
Spletna stran IZUM: http://www.izum.si/

