АГЕНЦИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ DOI БРОЈЕВА НУБ РС
“DOI СРПСКА” ВРШИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА СА
МЕЂУНАРОДНОМ КОМПАНИЈОМ EBSCO PUBLISHING
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске је постигла договор да
путем агенције ДОИ Српска врши лиценцирање научних часописа са међународном
компанијом EBSCO Publishing Inc.Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске ће путем DOI агенције вршити прикупљање података од издавча нучних
часописа у Републици Српској који су заинтересовани за лиценцирање код
међународне компаније EBSCO Publishing Inc. Научни часописи из Републике
Српске који прођу поступак лиценцирања биће реферисани и публиковани у
EBSCO-вим базама података: "Academic Search Complete", "Business Source
Complete" итд. захваљујући чему ће се постићи њихова широка распрострањеност,
доступност и популарност у научним и универзитетским институцијама широм
свијета.Процедура лиценцирања је сложена и подразумјева оцјењивање и
евалуацију, а као крајњи резултат доноси ситуирање научног часописа у EBSCO бази
(под одређеним редним бројем):http://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.xls <---(листа лиценцираних научних часописа)EBSCO Publishing је компанија са
седиштем у Масачусетсу, САД, која публикује најобимнију свјетску електронску
колекцију издања која покривају област бизниса, финансија, менаџмента, економије
и банкарства и осталих сродних грана. Поменута база садржи више од 4000 страних
часописа и 20.000 осталих публикација, које је могуће читати у пуном тексту – и то
не само текуће бројеве, већ и издања годинама уназад.Међу најпознатијим
насловима су „Harvard Business Review”, „American Economic Review”, „MIS
Quarterly”, „Academy of Management Journal”.
ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СУ НЕОПХОДНЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЧАСОПИСА
И ДРУГИХ ИЗДАЊА У EBSCO АКАДЕМСКИМ БАЗАМА ПОДАТАКА.
Потребни су сљедећи подаци (на енглеском језику):
• TITLE / НАСЛОВ ЧАСОПИСА ИЛИ ПУБЛИКАЦИЈЕ:
• FREQUENCY / КОЛИКО ПУТА ГОДИШЊЕ ИЗЛАЗИ:
• E - VERSION / ДА ЛИ ЧАСОПИС ИМА СВОЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ:
• FOUNDED/ КАД ЈЕ ОСНОВАН:
• LANGUAGE/ЈЕЗИК:
• PUBLISHER/ ИЗДАВАЧ:
• EDITOR/ УРЕДНИК:
• ADDRESS/ АДРЕСА ИЗДАВАЧА:
• CONTACT PERSON / КОНТАКТ ОСОБА:
• PHONE/ТЕЛЕФОН:
• FAX/ФАКС:
• E-MAIL:

Такође, неопходан је (свега у неколико реченица) кратки опис садржаја сваког
часописа или публикације (на енглеском језику). Да би лиценцирање било могуће,
часопис мора имати макар сажетак урађен на енглеском језику (није неопходно да
има и чланке у пуном тексту на енглеском језику, али је боље ако их има). У случају
да часопис нема своју електронску верзију, постојећа штампана издања (која се
лиценцирају) се шаљу путем брзе поште у сједиште EBSCO Publishing-а у САД. Оно
што посебно желимо да нагласимо, поступак лиценцирања и уноса сваког часописа
у EBSCO академске базе података је потпуно бесплатан.
АКО ЖЕЛИТЕ ДА ЛИЦЕНЦИРАТЕ ВАШ ЧАСОПИС ПОШАЉИТЕ
НЕОПХОДНЕ ПОДАТКЕ НА: doi@nub.rs ИЛИ НАС КОНТАКТИРАЈТЕ
ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА НА 051/215-866 (ЛОКАЛ 108)

