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Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку 

 

Основни циљ: 

 оптимизована набавка страних научних информација 

 прелазак са папирних издања на електронска 

 унапређење приступа електронским информацијама 

 промоција домаћег научног издаваштва 

Шта је КоБСОН? 

https://kobson.nb.rs 

https://kobson.nb.rs/kobson/nacini_pristupa.30.html
https://kobson.nb.rs/kobson/nacini_pristupa.30.html
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Ко су корисници КоБСОН-а? 

истраживачи и студенти  

(државних универзитета/института) 

докторанти (подгрупа у коју више улажу) 

 наставници приватних универзитета 
– нису укључени (бар не за сада) 

– искључују се по преласку 



https://kobson.nb.rs/kobson/nacini_pristupa.30.html 

Ко има право приступа КоБСОН сервисима? 

 приступ са академског IP домена 

 приступ "од куће" 

https://kobson.nb.rs/kobson/nacini_pristupa.30.html


Корисник библиотеке очекује 

 да је све на највише три клика 

 да је независан од времена 

 да је независан од места 

 да је независан од опреме  

      (m-Library) 

 једноставан и брз приступ информацијама 

 дигитализовану библиотеку и оптимално  

     коришћење електронских медија 

 пропусну/брзу рачунарску мрежу 

 јасан портал с корисним гранањем 



 заједнички наступ библиотека 

 

 електронска форма часописа 

    (сви добијамо више) 

 

 праћење технологије 

 

 добра информисаност 

    (Wеб, презентације, радионице) 

 

 евалуација ефикасности система 

Шта се “већ” променило? 



КоБСОН се користи за:  

 претраживање часописа и књига 

 увид у податке намењене вредновању 

 промоцију научног публиковања у Србији 

 новине у научном издаваштву 





 Шта имамо у 2019. години? 

35.000 часописа 

20 сервиса  

170.000 књига 

цитатне базе 

 

 

 



Сервиси преко којих  

има највише садржаја 

из области хемије 



Претраживање часописа 



Број часописа из хемије 

Аналитичка хемија 

Примењена хемија 

Неорганска хемија 

72 

147 

45 

57 

59 

Органска хемија 

Општа 

Физичка хемија Медицинска хемија 

172 

81 



Вредновање 

 стална потреба вредновања научне продукције 

 проблем је проналажење начина 

 

https://kobson.nb.rs/mo%C5%BEda_vam_zatreba/vrednovanje.118.html 

https://kobson.nb.rs/mo%C5%BEda_vam_zatreba/vrednovanje.118.html


Impact Factor 

Фактор утицаја часописа је данас веома раширен 

критеријум за избор часописа у библиотекама, као и за 

избор у ком часопису објавити рад. 

 

Бројна вредност фактора утицаја добија се тако што се 

број цитата за две последње године подели са бројем 

објављених радова у те две године. 

 

Фактор утицаја елиминише разлике које су могле да настану 

као последица веће периодичности (више бројева годишње) 

или дужином излажења часописа. 



2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

2186 584 

           број цитата из 2017. и 2016. у радовима 2018. 

IF 2018 =       број радова објављених 2017. и 2016. 

8.12 = (2186 + 584) / (148 + 193) 

148 193 



Реферисани часописи 

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html#2846 

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html


Наши у WoS 

 промоција српских истраживача 

 окупља све радове српских аутора 

реферисаних у бази Web of Science 

 

45.000 радова – публикованих од 2000.  

до данас 





doiSerbia 

Репозиторијум домаћих научних 

часописа покренут 2005. године 

 

56 наслова 

пуни текстови  

од 2002. до 2019. године 



Шта се још може наћи на КоБСОН-у 
 

 

 

Наука у Србији 

SCIndeks 

Категоризација домаћих часописа 

Електронски часописи из Србије 

Реферисани часописи 

За младе истраживаче 

Докторске дисертације 

 

Можда Вам затреба 

Google алати 

Вредновање 

Open Access 

Интелектуална права 



Веб страници: http://kobson.nb.rs 

Фејсбуку: KoBSON 

Твитеру: @KoBSON_twitty 

Ако вам се свиђа пратите КоБСОН на... 

  За више информација пишите на мејл KoBSON@nb.rs 

http://kobson.nb.rs/
https://www.facebook.com/KoBSON-298844590828/
https://twitter.com/kobson_twitty
mailto:KoBSON@nb.rs


Хвала на пажњи! 


