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http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html

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

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


Циљне групе корисника

o Студенти
o Истраживачи (професори, 

асистенти, сарадници...)
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Потребе студената
1. Доступна обавезна литература за 

припрему испита и семинарских радова,

2. Обуке за претрагу литературе у 
штампаној и електронској форми, 

3. Доступна читаоница.
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1.
Литература
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10.772 монографске публикације



7
98.668 серијских публикација
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o стране серијске публикацијe,

o уџбеници - у слободном приступу,

o приручна литература,

o енциклопедије, речници и зборници,

o магистарски и специјалистички радови,

o дипломски и мастер радови - одбрањени од јануара 

2020. године доступни само у електронској форми,

o докторске дисертације.



Набавка нових публикација
појединачни захтеви упућени 

управи Факултета

инвентарисање грађе

промоција нових наслова на 
сајту и на друштвеним мрежама
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2.
Обуке
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„Правилна употреба библиотечког фонда и 

претрага научне литературе“

„Претрага литературе за успешне студије будућих 

научника“
* традиционално треће године заредом у оквиру предмета 

„Увод у научноистраживачки рад“

„Онлајн претраживање литературе и библиотечких 

јединица“

„КоБСОН сервиси“

„Нови медији у истраживачком раду и образовању“

...
Обавештења 

преко професора 

или студентског 

парламента и...



Обавештења
Фејсбук страница: https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18
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https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18


Обавештења
Инстаграм профил: https://www.instagram.com/bibliotekazadesetke/
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https://www.instagram.com/bibliotekazadesetke/


Организовање нових обука
на захтев професора, студентског 

парламента или лично

заказивање термина

реализација

након обуке: презентације су доступне на 
сајту, а промоција се врши преко 

друштвених мрежа
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3.
Читаоница
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Радним данима од 8:30 до 19:00... 



Потребе истраживача
1. Доступна литература за писање научних 

радова,

2. Обуке за коришћење институционалног 
репозиторијума научних радова, 

3. Ефикасна комуникација са стручим 
библиотекарима у областима електронског 
научног издаваштва и отворене науке.
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1.
Литература
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КоБСОН сервиси
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https://kobson.nb.rs/

https://kobson.nb.rs/


КоБСОН се користи за

o претраживање часописа и књига,
o увид у податке намењене вредновању,
o промоцију научног публиковања у 

Србији,
o новине у научном издаваштву.
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Ко има право приступа?
22

o приступ са академског IP домена – из 
библиотеке,

o приступ „од куће“ – за запослене 
истраживаче.



Доступни садржаји у 2022. години

GrayWhite Black
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Електронски 

часописи –

35.000

Индексне базе –

(SciFinder, Web of    

Science, Scopus…)

Електронске 

књиге –

180.000



Cherry репозиторијум
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https://cherry.chem.bg.ac.rs/

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

http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/Pravilnik_o_otvorenoj_nauci-2021.pdf

http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/Pravilnik_o_otvorenoj_nauci-2021.pdf


2.
Обуке
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„Проналажење информација (ЕлеЧас, JCR, SJR) и навођење 

литературе у научним радовима“

„КоБСОН сервиси“

„Обука за коришћење Репозиторијума“

„Cherry институционални репозиторијум научних радова - примена 

отворене науке кроз националне и европске пројекте“

„Коришћење репозиторијума Cherry за потребе научно-

истраживачких пројеката - депоновање истраживачких података“

„Коришћење репозиторијума Cherry за потребе научно-

истраживачких пројеката - депоновање публикованих и 

рецензираних верзија радова“

...

Обавештења 

преко званичног 

мејла...



3.
Комуникација
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Библиотекари



Нова знања и вештине библиотекара потребна истраживачима...
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o Администрирање у оквиру институционалних репозиторијума: 
контрола унетих метаподатака и комплетних текстова,

o Доступност сервиса преко академске мреже: претрага научних 
резултата преко издавача, агрегатора и индексних база,

o Стандарди метаподатака (Даблинско језгро), препоруке и 
смернице,

o Ауторска права и лиценцирање дела,
o Шерпа Ромео, услови за самоархивирање радова,
o Систем евалуације истраживања,
o Руковање различитим врстама ресурса,
o Алтернативна метрика и трајни идентификатори,
o Библиографски цитати: врсте, примена и руковање метаподацима,
o FAIR принципи.
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https://zenodo.org/record/5543994#.Yl638-hByUl

https://zenodo.org/record/5543994#.Yl638-hByUl
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https://doi.org/10.5281/zenodo.3702401

https://doi.org/10.5281/zenodo.3702401


Евалуација рада
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Годишњи 
извештаји

Анкета



Анкета о библиотечком пословању

o Сваке године се до краја априла 
предаје за претходну годину 
матичној Универзитетској 
библиотеци „Светозар Марковић“,

o Састоји се од осам секција,
o Од 2020. године доступна у 

електронској форми.
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Извештаји
o Сваке године се предаје извештај о раду библиотеке 

управи Факултета, као и извештај о библиотечкој 
делатности,

o Део извештаја о научно-истраживачком раду 
формира библиотекар-администратор 
репозиторијума за потребе евалуације научног рада 
у оквиру институције (пример),

o Показало се као добра пракса да годишњи извештај 
о цитираности радова припреми библиотекар-
информатичар због прецизности приликом 
претраге цитата у Scopus индексној бази, за сваког 
аутора посебно (за потребе Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја).
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http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/rez/Izvestaj_o_NIR-2021.pdf


Ентузијазам
Стручно усавршавање

Прецизност
Ефикасност

Колегијалност
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аnadj@chem.bg.ac.rs

Хвала на пажњи!

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

