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КоБСОН на међународној сцени



Теме:

● чиме се КоБСОН бави

● сарадња са иностраним издавачима

● чланство у међународним конзорцијумима

● сарадња са другим међународним 

организацијама/репозиторијумима

● сарадња са колегама из иностранства



Чиме се КоБСОН бави

● испитујемо потребе корисника

● преговарамо са издавачима

● пишемо предлоге набавки

● боримо се за буџет

● осмишљавамо веб страницу

● отварамо налоге за удаљени приступ

● одговарамо на имејлове и коментаре

● одржавамо Наши у WoS

● одржавамо DoiSerbia



Сарадња са иностраним 

издавачима

У 2020. години имамо доступно 35.000 

часописа, 180.000 књига, 20 база података 

(пуног текста и апстрактних)

● преговори

● техничка подршка

● едукације/вебинари



Чланство у међународним 

конзорцијумима

● EIFL (Electronic Information for 

Libraries) 

● ICOLC (The International Coalition of 

Library Consortia) 

● Wiley Library Advisory Board (LAB)



EIFL
Основни програми EIFL-a:

● преговарање са издавачима и претплата

● изградња конзорцијума

● размена искустава и знања

● EIFL-IP (Intellectual Property; Copyright and Libraries Programme) -

заштита ауторских права

● EIFL-OA (Open Access Programme) - отворени приступ научним 

информацијама

● EIFL-FOSS (Free and Open Source Software Programme)  - примена 

Open Source софтвера у библиотекама

● EIFL-PLIP (Public Library Innovation Programme)  – иновациони 

програми јавних библиотека



EIFL
Сарадња:

● дискусије и разменa информација путем мејлинг листе

● редовнo одржавање предавања, тренинга и вебинара на све 

актуелне теме и нове трендове у систему научних информација и 

комуникација

● учешће на Генералној скупштини која се организује једном годишње 

у некој од земаља чланица (Sharing Knowledge“ сесије по 

континентима, „Speed dating“)

● Финансирање пројеката (DOISerbia PhD – тезе; Revisiting Open 

Access (OA) Journal Policies and Practices in Serbia)



ICOLC
Сарадња:

● само библиотеке, без издавача

● редовне конференције (Publisher barbecue, Battlefield Survey)

● интерактивне и живе дискусије са колегама путем поверљиве (енг. 

confidential) мејлинг листе

● ICOLC често објављује изјаве и саопштења (енг. Statements) на 

одређене теме - „Statement on the Global COVID-19 Pandemic and Its 

Impact on Library Services and Resources“. 



Wiley Library Advisory Board

Сарадња:

● ми смо представници југоисточне Европе – годишњи састанак

саветодавног одбора, са основним циљем размене искустава и

проблема са којима се библиотеке и истраживачи сусрећу, као и са

предлозима за превазилажење истих.

● годишња радионица Early Career Librarian John Wiley & Sons, која је

намењена библиотекарима који су у својој раној фази каријере (до

шест година искуства). На овај начин библиотекари могу да се

упознају и повежу са другим библиотекарима широм света и да

размене добре праксе и искуства из својих институција и земаља.

Ове године учешће је узео представник из Србије.



Сарадња са другим међународним 

организацијама/репозиторијумима

Сарадња:

● праћење нових трендова у научном 

издаваштву 

● имплементација и примена нових 

технологија и сервиса

● промоција научних часописа из 

Србије



Сарадња са другим међународним 

организацијама/репозиторијумима

● CrossRef

● DOAJ

● Google Scholar

● ROAR

● DOAR

● Dart Europe

● Europeana



Сарадња са колегама из 

иностранства

● са колегама из библиотечких конзорцијума у 

региону – Словенија, Хрватска, Македонија, 

Босна и Херцеговина

● Кипар

● Румунија (Meeting of 3 consortia and best friends)



Закључак



Web adresa: www.kobson.nb.rs

E-mail: kobson@nb.rs

● питања

● сугестије

● коментари



Pratite nas i na 

društvenim mrežama! 

● Facebook  KoBSON

● Twitter  @KoBSON_twitty

https://www.facebook.com/KoBSON-298844590828/
https://twitter.com/KoBSON_twitty

