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Библиотека  

Хемијског факултета 



10.684 монографских 
публикација 



98.668  

серијских 

публикација 



 стране серијске публикацијe, 

 уџбеници - у слободном 

приступу, 

 приручна литература, 

 енциклопедије, речници и 

зборници, 

магистарски и 

специјалистички радови, 

дипломски и мастер радови 

- одбрањени од јануара 

2020. године доступни само 

у електронској форми, 

докторске дисертације. 



Лисни библиотечки каталози 

 

 предметни каталог сређен по 

стручним областима, 

 ауторски каталог сређен по 

абецедном реду презимена 

аутора.  

* За монографске публикације *  



Лисни библиотечки каталози 

 абецедни каталог наслова 

серијских публикација, 

 топографски каталог сређен по 

месту смештаја публикација. 

* За серијске публикације *  



Лисни библиотечки каталози 

За дипломске, специјалистичке, 

магистарске, завршне и мастер 

радове и докторске дисертације 

урађени су предметни и ауторски 

каталози. 



Електронски библиотечки каталог 

Библиотека Хемијског факултета је 2019. године 

постала део библиотечко-информационог система 

COBISS.SR.  

 

Циљ приступања је повезивање са библиотекама у 

Србији у јединствен информациони систем, чиме се 

корисницима обезбеђује приступ информацијама и 

документима на једном месту. Корисници преко 

Интернета могу да врше претрагу у било које доба 

дана и на било ком месту имајући увид у ниво 

доступости тражене публикације у својој или некој 

другој библиотеци. 

Узајамни е-каталог библиотека у Србији COBISS+  

(претраживање библиотечке грађе у библиотекама у Србији – Виртуелна библиотека Србије).  

 

Е-каталог Библиотеке Хемијског факултета  

(претраживање библиотечке грађе у библиотеци Хемијског факултета). 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=hfbg
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=hfbg
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=hfbg


Претрага се врши према аутору, наслову, издавачу  

и другим подацима који су на располагању.  



Обавештења о новим насловима 

на нашој Фејсбук страници и на 

Инстаграм профилу... 



Библиотека Хемијског факултета 

Facebook: 

https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/?tn-str=k*F


bibliotekazadesetke 

Instagram: 

https://www.instagram.com/bibliotekazadesetke/


КоБСОН сервиси* 

https://kobson.nb.rs/   

 Електронски часописи – 35.000 

 Електронске књиге – 180.000 

 Индексне базе (SciFinder, Web of 

Science, Scopus…)  
 

 

 

*Доступни у библиотеци Хемијског факултета преко 

Академске мреже.  

https://kobson.nb.rs/


Претрага електронских часописа и књига  

КоБСОН сајт > Брза страница > Избор издавача 



Агрегатори 

КоБСОН сајт > Брза страница > Избор агрегатора  

Базе које садрже часописе више 

издавача, често садрже ембарго период 

од 3, 6, 12 или 24 месеца.  

 

Добра страна агрегатора је што 

прикупљају часописе мањих издавача 

које немамо посредством претплате, а на 

овај начин можемо да им приступимо. 



American Chemical Society 



American Chemical Society 

У поље за претрагу унети неки од следећих познатих 

параметара:  

 

 Наслов публикације  

 Име аутора  

 DOI број (дигитални идентификатор чланка) 

 Кључне речи (раздвајају се буловим оператором “and”) 



American Chemical Society 

Унети што више кључних речи за 

проналазак релевантне литературе. 







Доступан PDF за преузимање 





Обједињена претрага свих КоБСОН сервиса 

Почетна страна КоБСОН сајта > EBSCO Discovery Service 





Подаци о документу 



Избор неког од понуђених стилова цитирања 



Репозиторијум Хемијског факултета - Cherry 

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

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




Репозиторијум Хемијског факултета - Cherry 

Институције:  

 

Хемијски факултет   Иновациони центар 



Начини претраге могући према: 



Библиографије аутора са Хемијског факултета и из 

Иновационог центра http://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/  

http://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/






Ако вам се свиђа пратите активности  

Библиотеке на сајту Факултета, Фејсбук  

страници и на Инстаграм профилу.  

Сва додатна питања можете упутити својим 

библиотекарима (biblioteka@chem.bg.ac.rs). 

http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/biblioteka.html
https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18/?tn-str=k*F
https://www.instagram.com/bibliotekazadesetke/
mailto:biblioteka@chem.bg.ac.rs


Хвала на пажњи! 


