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Дефиниција виртуелне библиотеке

 Називају их још и хибридним библиотекама, електронским библиотекама, 
библиотекама без зидова и универзалним библиотекама, а развијају се упоредо са 
развитком технологија.

 „Дигиталне библиотеке су организације које обезбеђују информационе ресурсе. 
Оне подразумевају постојање квалификованог особља које врши селекцију 
информација, опредељује се за одређену структуру и нуди интелектуални 
приступ информацијама, особља које интерпретира, чува и дистрибуира 
информације као целину, обезбеђује одржавање колекција дигиталних 
информација кроз време, како би оне биле спремне и лако доступне за 
коришћење одређеној заједници или скупу заједница.“ (Greenstein, 2000)

 Пример једне виртуелне библиотеке у Србији представља КоБСОН - Конзорцијум 
библиотека Србије за обједињену набавку. 



Шта је КоБСОН?

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку

- Основан 2001. године

Основни циљ: 

 оптимизована набавка страних научних информација 

 прелазак са папирних издања на електронска

 унапређење приступа електронским информацијама

 промоција домаћег научног издаваштва



Зашто електронски?

 приступ до публикација бржи и јефтинији

 приступ није везан за време и место

 могуће је коришћење мултимедијалних садржаја

 библиотеке могу да пруже на коришћење своје 
ресурсе неограниченом  броју корисника



...али и зато што корисник очекује...

 једноставан и брз приступ информацијама...

(да је све на, највише, три клика)

 дигитализовану библиотеку и оптимално коришћење 
електронских медија

 да је независан од времена, места и опреме (м-Library)

 јасан портал с корисним гранањем



http://kobson.nb.rs



КоБСОН се користи за:

 претраживање часописа (и књига)       

 увид у податке намењене вредновању

 промоцију научног публиковања у Србији

 новине у научном издаваштву

Ко има право приступа:

 истраживачи и студенти (државних универзитета/института)

 докторанти



Доступни сервиси у 2016. години

 базе пуног текста

 индексне базе

 е-књиге



Доступни сервиси у 2016. години

 преко 35 000 електронских часописа
– American Chemical Society 

– American Physical Society                             - Hein on Line 

– APA                                                                       - JSTOR 

– ASME - EBSCO

– Cambridge University Press                          - MUSE

– Emerald Publishing                                         - TEEaL

– Institute of Physics                                          - … 

– Oxford Journals                                                 

– Royal Society of Chemistry

– SAGE Pubishing

– Science Direct

– Springer/Kluwer

– Wiley Interscience



Индексне базе

 Web of Science

 Scopus

 SciFinder



Доступни сервиси у 2016. години

 преко 150 000 електронских књига

– DOAB 

– EBSCO eBook

– Google Books

– Hein On Line

– PubMed knjige

– ScienceDirect

– Springer





Начини приступа

 преко академске мреже

 преко комерцијалних провајдера (удаљени 
приступ, тј. приступ “од куће” од 2004. године

 24/7



Статистички подаци

72.400; 4% 19.588; 1% 11.518; 0% 2.289; 0%
9.074; 0%

18.390; 1% 22.952; 1%

42.555; 2%

32.735; 2%

32.552; 2%

1.339.646; 69%

175.673; 9%

168.051; 9%

Преузето радова у 2015. години

American Chemical Society

American Physical Society

American Psychological Association / APA

ASME Transaction Journals

Cambridge University Press

Emerald Publishing

Institute of Physics Publishing

Oxford Journals

Royal Society of Chemistry

SAGE Pubishing

Science Direct

Springer/Kluwer

Wiley Interscience



Статистички подаци

 Приступ КоБСОН сајту последњих 5 година

2011 2012 2013 2014 2015

broj pristupa 949.857 1.057.872 1.158.439 1.105.014 1.055.744

Број приступа



Статистички подаци

 Приступ КоБСОН сајту – 2014. и 2015. година (по месецима)
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Статистички подаци

 године 2013. највише се приступало у прва и последња три месеца 

 године 2013. најмање се приступало у месецу : августу

 године 2014. највише се приступало у прва и последња три месеца 

 године 2014. најмање се приступало у месецу : августу

 године 2015. највише се приступало у прва и последња три месеца 

 године 2015. најмање се приступало у месецу : августу

 Закључак:

– Наши истраживачи највише раде у прва три и 
последња три месеца у години, а одмарају у августу! 



Статистички подаци

– Преглед приступа сајту по данима у недељи
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Статистички подаци

– Преглед приступа сајту по данима у недељи
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Статистички подаци

– Преглед приступа сајту по данима у недељи
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Статистике показују да су истраживачи у 
Србији највреднији понедељком, а њихов дан 
за одмор је субота 



Статистички подаци

– Преглед приступа сајту викендом

5.029

3.769 3.788

4.571 4.395

5.100

ЈАН ФЕБ МАР

Број удаљених приступа викендом у 2015. години

субота недеља 

- И ове статистике кажу 
да истраживачи мање 
раде суботом, а недељом 
се припремају за 
понедељак 



Статистички подаци

 Преглед приступа сајту у 2015. години „дан/ноћ“
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- Садржајима се 
приступа 58% у 
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Статистички подаци

 Колико се КоБСОН користи током празника?!
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КоБСОН садржаје можете пратити:

 Web-у: http://kobson.nb.rs

 Facebook-у: KoBSON

 Twitter-у: @KoBSON_twitty

Можете нам писати ваше сугестије или питања на 
mail: kobson@nb.rs



Хвала на пажњи

Питања?



Литература:

 Borgman C.L. (2000). „From Gutenberg to the global information infrastructure: Аccess to 
information in the networked world“, New York, MIT Press

 Greenstein, D. (2000). „Digital Library Federation draft strategy and business plan.“ Available at
www.diglib.org/about/strategic.htm. 


