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Литература у штампаној форми –  
шта нам Библиотека нуди? 1 

Литература у електронској форми –  
КоБСОН сервиси 2 

Навођење литературе у радовима –  
стилови цитирања и библиографски алати 3 

Cherry – репозиторијум научних радова  
Хемијског факултета и Иновационог центра 4 



 стране серијске публикације,  

 уџбеници - у слободном приступу, 

 приручна литература, 

 енциклопедије, речници и зборници, 

 магистарски и специјалистички радови, 

 дипломски и мастер радови, 

 докторске дисертације. 

Правилник о раду Библиотеке 

Библиотека Хемијског факултета - 

преко 100.000 библиотечких јединица 

http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/Pravilnik_o_radu_Biblioteke-2019.pdf
http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/Pravilnik_o_radu_Biblioteke-2019.pdf
http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/Pravilnik_o_radu_Biblioteke-2019.pdf


Обавешења о новим насловима на нашој Фејсбук страници... 

https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/?tn-str=k*F


КоБСОН сервиси* 

https://kobson.nb.rs/  
 

  Електронски часописи – 35.000 

  Електронске књиге – 180.000 

  Индексне базе (SciFinder, Web of    

Science, Scopus…) 

 

 

 

 
*Доступни у библиотеци Хемијског факултета преко 

Академске мреже.  

https://kobson.nb.rs/
https://kobson.nb.rs/


КоБСОН сајт >  

Брза страница >  

Избор издавача 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претрага електронских часописа и 

књига  

* cветло зелени -

обухватају часописе  

из једне области 

 

* тамно зелени -

мултидисциплинарни 

https://kobson.nb.rs/pitanja_i_odgovori/pitanja_i_odgovori.660.html


КоБСОН сајт >  

Брза страница >  

Избор агрегатора 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегатори 

*Базе које садрже часописе више издавача, често садрже ембарго период од  

3, 6, 12 или 24 месеца. Добра страна агрегатора је што прикупљају часописе мањих 

издавача које немамо посредством претплате, а на овај начин можемо да им приступимо. 

https://kobson.nb.rs/pitanja_i_odgovori/pitanja_i_odgovori.660.html


American Chemical Society 

Показатељ да је корисник на 

Академској мрежи - може да 

преузима пуне текстове. 



American Chemical Society 

У поље за претрагу унети неки од 

следећих познатих параметара: 

 Наслов публикације 

 Име аутора 

 DOI број (дигитални 

идентификатор чланка) 

 Кључне речи (раздвајају се 

буловим оператором “and”) 



American Chemical Society 

Унети што више кључних речи за 

проналазак релевантне литературе. 



Додатно сузити избор параметрима 

са леве стране... 





Доступан PDF за преузимање 



Број помињања чланка 

на друштвеним мрежама, 

блоговима, сајтовима... 

https://www.altmetric.com/ 

Број прегледа 

чланка 

Број 

цитата 

Могућност 

дељења чланка 

или слања на 

имејл... 

Сачувајте чланак 

на Mendeley 

друштвеној 

мрежи у својој 

библиотеци. 
Експорт 

метаподатака 

за креирање 

библиографије 

Март 2020. 

Март 2021. 

https://www.altmetric.com/


Обједињена претрага свих  

КоБСОН сервиса 

Почетна страна КоБСОН сајта > EBSCO Discovery Service 



Унети што више кључних речи и 

одредница са леве стране платформе 

за конкретније резултате претраге. 



Детаљи чланка: наслов, аутори, назив 

часописа, година издања, апстракт, кључне 

речи... 

Преглед пуног текста. Број цитата. 

Штампање 

чланка или 

слање на имејл. 

Подаци о документу 



Корисни алати 



Избор неког од понуђених стилова цитирања. 
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Један пример на различитим стиловима цитирања 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lbh&AN=20193207523&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lbh&AN=20193207523&site=eds-live
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http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=25&sid=7917fa84-80ad-4dcc-95f9-db4be9b13da6@sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU=


Уколико нема одговарајућег стила 

цитирања, референца се може 

експортовати и унети у неки од 

библиографских алата. 



• Експорт метаподатака за креирање 
библиографије 

 
Библиографски алати су 
софтвери за организовање 
библиографских база података 
и аутоматизовано 
форматирање библиографских 
референци.  

 

Библиографски 

алати: 

 

 EndNote 

 Mendeley 

 Zotero 

   ... 
 

Експорт метаподатака за креирање 

библиографије 





Изабрати опцију Export > Citation код рада који желимо да цитирамо.  

Добијамо формиран фајл 

са екстензијом “ris”. 





      Подаци о раду важни за 

идентификацију цитираног рада. 



Обележити један или више радова 

и кроз опцију Create Bibliography from item 

изабрати неки од стилова цитирања 

у договору са ментором. 

Word > ctrl + v 



Формирање фолдера 



Унос појединачних референци и  

њихово обележавање 

Креирање библиографије 



Word > ctrl + v 



 Лако дефинисање скупова научних радова,  

 

 Претраживање скупова података брже и 

лакше, 

 

 Једном похрањени библиографски 

метаподаци (али и комплетни текстови) лако 

доступни чак и када корисник није у 

могућности да приступи одређеном 

академском сервису, 

 

 Аутоматизовано форматирање референци и 

њихово укључивање у текст, 

 

 Формирање и организовање базе података 

може се трајно користити и делити са другим 

корисницима, 

 

 Експорт метаподатака се лако врши са разних 

портала и извора информација (Cherry, 

EBSCO Discovery service, са сваког сајта 

издавача електронских књига и часописа, 

Scopus, Web of Science, PHAIDRA, НаРДуС…) 

Зашто користити  

библиогарафске алате? 

http://cherry.chem.bg.ac.rs/?locale-attribute=sr
http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=7a5595aa-d37e-4b38-8486-3744806446d2@sdc-v-sessmgr03
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D5Ug4yVe1ORJZGpW4Ha&preferencesSaved=
https://phaidrabg.bg.ac.rs/
http://nardus.mpn.gov.rs/


Више о Zotero алату 

 

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ - 

https://unilib.libguides.com/c.php?g=660502&p=4664158 

 

Секција библиотекара и књижничара - 

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/zotero 

 

Центар за знанствене информације Института Руђер Бошковић -  

http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/ZOTERO_PRIRUCNIK.pdf 

 

На сајту бесплатног цитатног менаџера - Zotero могу се наћи 

примери стилова који се користе у појединим светским научним 

часописима из области хемије. Када се курсор постави на наслов 

неког часописа, отвориће се екран са примерима цитирања у том 

часопису. 

https://www.zotero.org/styles?fields=chemistry 

https://unilib.libguides.com/c.php?g=660502&p=4664158
https://unilib.libguides.com/c.php?g=660502&p=4664158
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/zotero
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/zotero
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/zotero
http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/ZOTERO_PRIRUCNIK.pdf
http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/ZOTERO_PRIRUCNIK.pdf
http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/ZOTERO_PRIRUCNIK.pdf
https://www.zotero.org/styles?fields=chemistry


Репозиторијум Хемијског факултета - 

Cherry  

CHERRY (CHEmistry RepositoRY) је заједнички дигитални 

репозиторијум Универзитета у Београду - Хемијског 

факултета и Иновационог центра.  

CHERRY омогућава отворени приступ публикацијама, као и 

осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се 

изводе на Хемијском факултету. 

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је 

савременим стандардима који се примењују у дисеминацији 

научних публикација и компатибилна је са међународном 

инфраструктуром у овој области. 

 





Репозиторијум Хемијског факултета - 

Cherry  

Институције:  

 

 Хемијски факултет 

 Иновациони центар 



Начини претраге могући према: 



Библиографије аутора са 

Хемијског факултета и из 

Иновационог центра 

https://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/  

https://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/


Сваки запис рада се кроз 

Zotero конектор може 

експортовати.  



Поред података о раду за цитирање могућ је и 

приказ пуног текста. На овај начин студенти 

имају детаљан увид у литератру коју су 

користили за одређени рад, а коју могу 

користити и за неки други са сличном темом. 



Ако вам се свиђа пратите активности Библиотеке  

на сајту Факултета (http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html) и  

на Фејсбук страници (https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/),  

а сва додатна питања можете упутити својим библиотекарима 

(biblioteka@chem.bg.ac.rs). 

http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html
http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html
http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html
https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/
https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/
https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/
mailto:biblioteka@chem.bg.ac.rs


Хвала на пажњи! 


