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Premisele consorțiului bibliotecilor

Ce este disponibil în Serbia și cum

KoBSON – structură, responsabilități

Fapte și cifre

Concluzie

Subiecte



De unde am început (în 2001)

Conținut
 Se cerea migrarea de la suportul pe hârtie la cel digital
 Se impunea deduplicarea conținutului abonat

Utilizatorii finali
 Erau foarte motivați (avizi după literatură nouă)
 Aveau cerințe mari datorită revoluției digitale

Bibliotecarii
 Erau pregătiți să împărtășească informațiile (Web, prezentări, 

work-shops)
 Dar nu aveau suficiente deprinderi informatice

Buget
 Era extrem de mic
 Abonările ineficiente l-au făcut și mai mic



Probleme și primele învățături

Prea multe voci: cine se va ocupa de coordonare?
Strângerea de fonduri (GOV)
facturare, termene de plată, înregistrări (PUB)
 training (UTILIZATORI)

Ce am învățat:
Varianta cooperării este garanția sustenabilității
Un consorțiu puternic este mai bun decât o 

înțelegere  liberă  între biblioteci



Consorțiile: Ce sunt

Consorțiile de biblioteci sunt:

 Organizații formate din mai multe biblioteci
 Care au o anumită structură formală
 Pentru a realiza lucruri pe care nu le-ar fi putut 

realiza independent



Ce fac?

Multe lucruri diverse!

dar, în principal

împart resursele eficient



Strânge 
fonduri

Rolul unui consorțiu

evaluează

abonează

administrează

Găsește

Download

Citează

Publică



biblioteci

KoBSON: Consorțiul din Serbia

Consorții
Naționale

eIFL

Electronic Information for Libraries
- 49 țări
- 3000 biblioteci

Konzorcijum biblioteka Srbije za 
objedinjenu nabavku

- 6 mari (toate Universitățile)
- 131 biblioteci științifice 



KoBSON: Structură

Biroul KoBSON Guvernedituri

Comitetul de 
conducere

profesori cercetători Studenți

membri



Biroul KoBSON (7 persoane)

 Militează pentru necesitățile informațio-
nale ale tuturor utilizatorilor bibliotecilor 
academice

 Negociere centralizată
 Strângere de fonduri centralizată
 Evidența documentației
 Evaluare centralizată
 Actualizarea paginii web





Procesul de abonare (15 luni)

Selectarea 
resurselor

Negocierea inițială

Perioadă de acces 
gratuit

Licență și 
contract

Inițierea 
serviciului

evaluare

Reînnoirea 
contractului



Evaluarea revistelor/colecțiilor

Două tipuri de măsurători:

(1) Orientate spre randament: furnizate de
edituri (downloads, căutări, timp ...)

(2) Orientate spre eficacitate: bazate pe
factorul de impact JCR suplimentat cu date locale 
(citări)



Factorul de Impact, dar care

FI global vs. FI local = o mare diferență

JCR vs. AIF (bazat pe: WoS + SCIndeks)

SCIndeks = Serbian Citation Index
www.scindeks.nb.rs



Învățăm de la ceilalți
copyright și licențe
Prezentări de noi produse
open-access

Lucrăm împreună
Seminarii educaționale și workshops
Ajutor în asigurarea infrastructurii (de la eIFL, Guvern)
lobby pentru abonarea electronică
Competiții între biblioteci
Pozițiile bibliotecarilor

Strângem fonduri
Realizarea de consorții (de la eIFL)
promovarea KoBSON în comunitatea academică și Guvern

Alte activități în cadrul KoBSON





- 17 abonamente la edituri/ furnizori

- 4.500 vizitatori pe zi ai paginii de web KoBSON

- 12.000 utilizatori externi înregistrați

- 35.000 reviste disponibile

KoBSON – cifre importante



2001 – trecerea de la hârtie la digital și cooperare
2002 – educarea bibliotecarilor și promovare
2003 – condiții mai bune pentru utilizatori

• educație
• conexiune mai rapidă la Internet

2004 – mai multe servicii și acces de la distanță
2005 – promovarea  revistelor locale (DOI) și a publicațiilor

științifice
2006 – integrare (Google Scholar)
2007 - e-books
2008 – o nouă pagină web cu noi funționalități
2009 – o decizie dificilă: anularea unor servicii

Istoric KoBSON



Mulți „Ce” în fiecare an

 Ce primesc
 Ce dețin
 Cât costă
 Cât plătesc în realitate
 Ce folosesc
 Care este calitatea
 Unde publică colegii mei
 Ce citează colegii mei



Întrebări?

www.kobson.nb.rs
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