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Ковид и нови услови рада

(слајдови 3-4)



● Измењен начин пословања на глобалном 

нивоу

● Е-библиотекарство

● Рад на даљину
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Организација рада запослених

(слајдови 5-9)



● Инсталирање софтвера за удаљени приступ 

рачунарима

● Повезивање службених и кућних рачунара

● Омогућен приступ свим документима и 

апликацијама које користимо у редовном 

раду
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Несметано је настављен рад на два главна 

програма:

● КоБСОН - Конзорцијум библиотека Србије за 

обједињену набавку и

● doiSerbia - промоција научних часописа који 

излазе у Србији и њихово укључивање у 

међународну размену

7



● Обезбеђен буџет за КоБСОН

● Потписивање уговора са Министарством 

просвете науке и технолошког развоја

● Обновљене претплате код издавача научних 

информација

● Промоција домаћег научног издаваштва и 

унапређење doiSerbia система
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Обављање редовних активности, али и имплементација 

нових и бројна унапређења већ постојећих сервиса и 

услуга:

● одржавање веб странице КоБСОН-а, Facebook и Twitter странице

● претраживање електронских извора за потребе корисника

● дневно дописивање са страним издавачима и корисницима

● праћење и објављивање свих статистичких података о коришћењу 

претплаћених извора

● одржавање и унапређења сервиса Наши у WoS

● одржавање и унапређење Дигиталног репозиторијума Народне 

библиотеке Србије
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Рад са корисницима

(слајдови 10-17)



Несметана комуникација и подршка:

● комуникација путем имејлова и коментара на КоБСОН 

страници,

● претраживање електронских извора за потребе корисника,

● онлајн обуке за појединачне кориснике

● организација и реализација семинара, радионица, предавања 

путем онлајн платформи (за библиотекаре, истраживаче, 

уредништва научних часописа из Србије)
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Едукације

● Уживо у институцијама корисника

● Целодневни семинари за докторанде, стипендисте 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (онлајн)

● Серија предавања на тему Вештина академског 

писања и презентовања
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Едукације
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Апликације за онлајн предавања
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• Zoom

• Skype

• Microsoft Teams

• Cisco WebEx Meeting Center

• BrightTalk

• GoToMeeting

• Google Meet

• Google Hangouts
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Едукације у сарадњи са издавачима

За библиотекаре:

● Радионице на тему “Како прећи на онлајн” - EBSCO - како помоћи

корисницима приликом учења на даљину до промоције библиотека

посредством друштвених мрежа

● Округли сто под слоганом "Coffee (or Tea) with EBSCO". Сесија је

била прилагођена тако да су сви заинтересовани могли

представити своју праксу током трајања пандемије и/или изразити

своје недомице и добити одговоре на постављена питања

За истраживаче:

● Chemical Abstracts Service (CAS) одржан је онлајн тренинг за

истраживаче поводом новог претплаћеног SciFinder-n сервиса

● Clarivate Analytics - 5 вебинара - који је најутицајнији часопис у

мојој области, где могу очекивати бољу видљивост свог рада, да ли

постоји једнако утицајан часопис да је у режиму отвореног приступа

итд.

● Elsevier - Вебинари под називом "Peer-review process: not a

mystery!" и "Ethics in scientific communication" су се бавили

популарним и врло важним темама у научној заједници
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За уредништва научних часописа:

● Elsevier, а тема је била: "Questions answered about getting your

journal indexed and increase its impact and visibility". Ово је

актуелна тема и предавање је дало одговоре на питања као што

су: који су највећи изазови са којима се уредници сусрећу

приликом аплицирања за индексирање у базу Scopus, како

повећати видљивост на међународном нивоу, како користити

разне библиометријске алате за уреднике итд.
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Сарадња са спољним сарадницима

(слајдови 18-25)



Сарадња са иностарним издавачима 

● Минималне стопе пораста/без повећања цена претплата

● Нису укидали приступ без обзира на кашњење уговора и 

плаћање претплате

● Одржавање бесплатних онлајн предавања на актуелне теме

● Отварање приступа одређеној литератури свима без икакве 

накнаде (пораст статистичких показатеља коришћења)
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Статистике

2019. 2020.

● Број преузетих радова путем 

КоБСОН портала 1.401.161

● Cambridge издавач – 5.280 

чланака

● Web of Science база издавача 

Clarivate Analytics – 3.541.798

● Број преузетих радова путем 

КоБСОН портала 1.814.011

● Cambridge издавач – 78.226

● Web of Science база издавача 

Clarivate Analytics – 6.470.898
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Сарадња са члановима међународних конзорцијума EIFL

и ICOLC

● Statement on the Global COVID-19 Pandemic and Its Impact

on Library Services and Resources

● Саопштење о глобалној пандемији COVID-19 и њеном

утицају на библиотечке услуге и ресурсе

● Министарство просвете, науке и технолошког развоја је

формирало радну групу за научне информације
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Вест на КоБСОН сајту

Документ са линковима
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● Портал Дигитална солидарност - Коронавирус: 

дигитализација као подршка грађанима и 

привреди 
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Сарадња са члановима међународних 

конзорцијума EIFL и ICOLC

● EUROPE meeting 

● EIFL Генерална скупштина
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Закључак

(слајдови 26-27)
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● Мане

● Предности

● Даљи планови 



Веб адреса: www.kobson.nb.rs

Имејл: kobson@nb.rs

питања

сугестије

коментари
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Пратите нас и на 
друштвеним мрежама!

Facebook
https://www.facebook.com/KoBSON-

298844590828/

30

Twitter @KoBSON_twitty
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Хвала на пажњи!


