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ШтаШта је све КоБСОН данасје све КоБСОН данас

начинначин организацијеорганизације
оптимизацијаоптимизација набавкенабавке
вебвеб страницастраница
библиотекари у академским библиотекари у академским 
институцијамаинституцијама
...наши корисници...наши корисници



ОвоОво смо мисмо ми



ШтаШта у ствари радимоу ствари радимо

испитујемоиспитујемо потребепотребе
преговарамопреговарамо саса издавачимаиздавачима
пишемопишемо предлогпредлогее набавкнабавкии
боримо се за боримо се за буџетбуџет
осмишљавамоосмишљавамо вебвеб страницустраницу
одржавамоодржавамо НашиНаши у у WoSWoS
отварамоотварамо налогеналоге за удаљени приступза удаљени приступ
одржавамоодржавамо DoiSerbiaDoiSerbia
одговарамоодговарамо нана ее--маиловемаилове



ОдОд кога смо учили и кога смо учили и 
кога смо подучаваликога смо подучавали



КакоКако смо раслисмо расли



КакоКако смо раслисмо расли



КакоКако смо раслисмо расли



КоликоКолико вредимовредимо



http://m.kobson.nb.rs

ШтаШта је новоје ново



НашаНаша циљна групациљна група

истраживачиистраживачи и студенти (државних и студенти (државних 
универзитета/института)универзитета/института)
докторанти (подгрупа у коју више докторанти (подгрупа у коју више 
улажемо)улажемо)

наставници приватних универзитета наставници приватних универзитета 
–– нису укључени (бар не за сада)нису укључени (бар не за сада)
–– искључују се по преласкуискључују се по преласку



КоКо одлучује о финансијамаодлучује о финансијама

доскорадоскора само:само:
МинистМинистaaрстворство надлежно за науку (5)надлежно за науку (5)

проф Драган Домазетпроф Драган Домазет
проф Александар Поповићпроф Александар Поповић
проф Милош Недељковићпроф Милош Недељковић
Викторија Викторија ПодбојПодбој



НашеНаше финансијефинансије

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Министарство Покрајински секретаријат за науку Војска Србије



ШтаШта недостаје (извори)недостаје (извори)

IEEEIEEE, , NatureNature, , TTааylorylor & Francis& Francis
стара годишта стара годишта ((скупо, али једнократно)скупо, али једнократно)

књиге књиге (тежак избор шта купити)(тежак избор шта купити)

"домаћа" литература "домаћа" литература (дисертације)(дисертације)

часописи у папирној форми часописи у папирној форми ((наразумнонаразумно))

HINARIHINARI (немогуће, (немогуће, > 3500$> 3500$))

ProceedingsProceedings (не постоји један издавач)(не постоји један издавач)



ШтаШта недостаје (сервиси)недостаје (сервиси)

програмипрограми за уређивање референциза уређивање референци
едукацијаедукација
SciFinderSciFinder ""од куће"од куће"
предлози изван наше надлежности предлози изван наше надлежности 
приступ КоБСОНприступ КоБСОН--у изван Србијеу изван Србије

VPN VPN -- VirtualVirtual PrivatePrivate NetworkNetwork

нешто што већ имамонешто што већ имамо



КакоКако даљедаље

прошлостпрошлост, садашњост, садашњост

будућностбудућност?? илиили
зашто наредна два излагачазашто наредна два излагача


