Цитираност аутора

Израда библиографије цитираности истраживача обавља се према захтеву корисника. Цитираност
се утврђује на основу цитатних база које издаје Институте фор Сциентифиц Информатион,
Тхомсон, Пхиладелпхиа. Базе обухватају преко 10.000 најутицајнијих научних часописа у свету.
Званичну потврду на меморандуму библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју
ваших цитата можете добити у:

Библиотеци Матице српске, Нови Сад
web adresa http://www.bms.ns.ac.rs/bms1055.htm
особе за контакт

Иванка Клајн

e-mail referalni@bms.ns.ac.rs
телефон

021 525 859

СРПСКИ ЦИТАТНИ ИНДЕКС (sci index)

СЦИ листа се базира на најутицајнијим часописима: часописи са највишим Импакт фактором у
својој научној дисциплини (области) и ако је могуће, најбоље рангирани часописи из сваке државе
или региона.

СЦИеxпандед је постао светски стандард за претраживање и библиометријску анализу. СЦИ се,
због строгих критеријума селекције, сматра колекцијом часописа са највишим Импакт фактором,
колекцијом најутицајнијих међународних и регионалних часописа. У светском издаваштву научних
часописа, избор једног часописа за СЦИ листу сматра се престижним за самог издавача, као и за
саме ауторе, прихватање рада за публиковање у часопису који је на СЦИ листи, доживљава се као
висок пласман.
http://scindeks.ceon.rs/
Impact Factor

Сваке године израчунавају се фактори утицаја (impact factor) за све часописе који се реферишу у
цитаним базама (Science Citation Index Expanded i Social Science Citation Index) и за све часописе
који су били цитирани у њима. На основу добијених резултата бирају се нови часописи или
искључују већ постојећи. Фактор утицаја часописа је данас веома раширен критеријум за избор
часописа у библиотекама, као и за избор у ком часопису објавити рад.

http://scindeks.ceon.rs/Journals.aspx
укуцати наслов цасописа, затим отици > у библиометријском известају
затим б) према подели OECD – Frascati и добију се импацт фактори за 5 или 2 године

Врхунски међународни часопис (М21)

Врхунски међународни часопис јесте научничасопис који је у својој дисциплини сврстан међу
првих 30% часописа у публикацијама ИСИ листа.

Истакнути мђународни часопис (М22)

Истакнути међународни часопис јесте научничасопис који је у својо дисциплиниобласти сврстан
између првих 30% и 50% часописа публикациама ИСИ листа

Међународни часопис (М23)

Међународни часопис јесте научни часопис који се наази на Си листама,али на њима није сврстан
међу првих 50% часописа

Часопис међународног значаја верификовн посебним одлукама (М24)

Водећи часопис националног значаја (М51)

Водећи часопис националног значаја јесте научни часопис домаћег издавача
који је најутицајнији у својој научној дисциплини, и који, на основу збира
цитата у ИСИ цитатним индексима и националном цитатном индексу, оствари
највиши импакт фактор, израчунат за период од пет година

Часопис националног значаја (М52)

Часопис националног значаја јесте научни часопис домаћег издавача који
по утицајности у својој дисциплини спада међу првих 50% домаћих часописа
и истовремено задовољава захтеве библиометријске анализе и прелиминарне
категоризације коју спроводи МН.Часописе националног значаја предлаже
надлежни
МНО на основу резултата библиометријске анализе и прелиминарне
категоризације домаћих часописа. У ову категорију надлежни МНО може
уврстити и часопис иностраног издавача, узевши у обзир статус који тај
часопис има у земљи где се издаје. Минимални услов је редовност
излажења.Изузетно, у ову категорију може се уврстити часопис који не
задовољава горње услове, ако је новопокренут (до пет година излажења), а
процени се да доприноси развоју одређене научне области у земљи.

Научни часопис (М53)

У ову категорију сврставају се они часописи који осим општих предуслова да се
сматрају научним задовољавају библиометријске захтеве за индексирање у
националном цитатном индексу, а по утицајности у својој дисциплини не
спадају у међународне нити у првих 50% домаћих часописа. У ову категорију
може се уврстити и часопис иностраног издавачаиндексиран у некој
међународној библиографској бази, директоријуму или каталогу. Минимални
услов је редовност излажења”.

УДЦ број (Универзална децимална класификација)

Универзална децимална класификација (УДЦ или УДК) је развијенији библиотечки децимални
класификацијски систем примијењив на целокупно људско знање , који су крајем 19. века
осмислили белгијски библиографи Паул Отлет и Хенри ла Фонтаин.УДК се састоји од главних и
помоћних таблица, и знакова за њихово медјусобно повезивање .Таблице су означене бројевима
од 0 до 9 (где се број сматра децималним, а не целим). Принципом хијерархије свака се од 10
главних скупина дели на 10 подскупина, које се опет деле на 10 мањих скупина, итд., све док се не
дође до најужих појмова. Ради прегледности, ставља се тачка иза сваког трећег броја, а сваки
децимални број се изговара посебно.

УДЦ се додељује за сваки написан научни рад и докторску дисертацију и додељује се у нашој
библиотеци.Потребно је да наслов рада и кљуцне речи доставите на маил
сладјана@пољ.унс.ац.рс или библиотека@пољ.унс.ац.рс

ИСБН број

ИСБН (Интернатионал Стандард Боок Нумбер – Међународни стандардни број књиге) је
јединствени идентификатор књига и других омеђених публикација без обзира на медиј на коме су
објављене.

ИСБН број представља матичну ознаку сваке монографске публикације.Циљ овог међународног
стандарда је да координира и стандардизује употребу идентификационих бројева тако да сваки
међународни стандардни број књиге означава један наслов или издање књиге или неке друге
монографске публикације коју је објавио или произвео одређени издавач.
Овај стандард одређује структуру међународног стандардног броја за књигу и место на књизи где
се тај број мора налазити.
ИСБН број за све књиге које су издате на Пољопривредном факултету се добијају у библиотеци
Пољопривредног факултета
Потребано је тачан наслов књиге и аутора доставите на мејл sladjana@polj.uns.ac.rs или
biblioteka@polj.uns.ac.rs

ISSN – међународни стандардни број периодичне публикације,

ISSN (International Standard Serial Number) – Медјународни стандардни број за серијске
публикације . Овај број додељује се свим серијским публикацијама, односно оним које излазе
континуирано у одредјеном периоду (новине, часописи, годишњаци, монографске серије,
директоријуми), било да су у штампаном или електронском облику. Овај број омогућује
идентификацију и контролу свих серијских публикација објављених како на националном, тако и
на интернационалном нивоу.

Одређује га ISSN агенција у оквиру Народне библиотеке Србије
тел 011- 244-7362

Идентификатор дигиталног објекта (DOI)

У часописима који су укључени у међународни систем унакрсног реферисања (CrossRef)
чланцима додељује се посебна бројчана ознака (Digital Object Identifier, DOI ). Часописима чију
међународну промоцију подржава МНТР,

ДОИ додељује Народна библиотека Србије

по посебном поступку, непосредно пред објављивање свеске.ДОИ се исписује се на почетној
страни чланка на сталном истакнутом месту.
Списак часописа укључених у доиСербиа
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/casopisi_u_crossref-u_(doi).22.html#357

ЦИП-каталошки запис у публикацији

У складу са Законом о библиотечкој делатности, за сваку издату публикацију се израђује
каталошки запис у публикацији – ЦИП (Цаталогуинг ин Публицатион). За издаваче из АП Војводине

каталошки запис у публикцији израђује Библиотека Матице српске у Новом Саду у сарадњи са
Народном библиотеком Србије.
Потребно је потпуно припремљен материјал пре штампања однети у Матицу српску ,

ЦИП каталогизација тел 021-.420-199 лок 288

Приступ Кобсону од куће

Комплетан приступ КоБСОН сервису могућ је и преко комерцијалних провајдера (АДСЛ,
кабловски, диал-уп и сл.). Једини допунски захтев састоји се у томе да корисник потпише лиценцу
којом се обавезује да ће се придржавати правила коришћења. Право на личну лиценцу имају сви
запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као
истипендисти Министарства науке. Добијање лиценце је бесплатно.

Попуњена и потписана Лиценца, предаје се Центру за научне информације Народне библиотеке
Србије или библиотекару институције у кокој је истраживач запослен. Како се приликом
подношења захтева за приступ КоБСОН сервисима не захтева никаква потврда о запослењу,
библиотекар је тај који гарантује да је корисник заиста запослен у одређеној институцији.
Библиотекар ће захтев проследити нама путем е-маила, и налог ће бити отворен истог дана.
Истовремено ће кориснику бити упућен и е-маил са подацима о додељеном корисничком имену и
лозинки, као и кратко упутство за коришћење сервиса. Након тога, пријављивање можете обавити
избором опције Удаљени приступ у десном горњем углу екрана.

Формулар који треба да попуните се налази

http://nainfo.nb.rs/upload/documents/LicencaZaKoBSON.pdf

Попуните формулар, донесете га одштампаног или попуњеног у електронској форми у
библиотеку, а ми цемо Вас захтев проследити даље.

