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Претраживање монографских
публикација и коришћење каталога
• ВБС – Виртуелна библиотека Србије

http://www.vbs.rs/cobiss/

• Узајамна библиографско‐каталошка база

• На једном месту подаци о фондовима 150 
библитека

• Претраживање

• Сервис МОЈА БИБЛИОТЕКА



Да бисмо претраживали Виртуелну библиотеку Србије, 
кликнемо на линк Cobib.sr; ако желимо, можемо да

претражујемо и фондове појединачних библиотека у систему



Претражимо каталог према
одређеном критеријуму



Изаберемо књигу



Добијемо библиографски опис публикације
и податак које библиотеке у систему имају ову

књигу



Податак о сигнатури и статусу књиге
(слободна, заузета, резервисана) сервис Моја библиотека



Претраживање монографских
публикација и коришћење каталога
• Лисни каталог

• Није све електронски обрађено

• Старија издања морате тражити у лисном

• каталогу

• Универзитетска библиотека поседује
стручни и алфабетски лисни каталог



TEL – The European Library

• http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

• Портал европских националних

• библиотека

• Централни каталог

• Колекције дигитализованих материјала

• Виртуелне изложбе

• Виртуелна библиотека Србије





Докторске дисертације у
електронској форми

• NDLTD

• http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus
‐etd‐search

• DEEP ‐ DART‐Europe E‐theses Portal

• http://www.dart‐europe.eu/basic‐search.php

• EThOS 

• EThOS ‐ Opening access to UK theses



Докторске дисертације у
електронској форми

• http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus
‐etd‐search

• NDLTD

• асоцијација умрежених светских
универзитеских репозиторијума

• приступ до пуног текста неколико стотина
дисертација и теза одбрањених у свету.



Докторске дисертације у
електронској форми

• EThOS ‐ Electronic Theses online service
• Сервис Британске библиотеке
• Репозиторијум који окупља преко 250 000
дигитализованих теза одбрањених на
преко 70 Универзитета и високошколских
институција у Великој Британији.

• Новим записима се ажурира дневно и
омогућава преузимање великог броја теза
директно на десктоп рачунара корисника



Докторске дисертације у
електронској форми

• DEEP ‐ DART‐Europe E‐theses Portal
• http://www.dart‐europe.eu/basic‐search.php
• портал који омогућава претраживање више од
450.000 теза одбрањених на универзитетима у
Европи (више од 500 универзитета из 27 
европских земања).
Тезе доступне у режиму отвореног приступа

• Од 2013. на овом европском порталу
видљиве и дисертација Универзитета у
Србији.







Дигитални репозиторијум Универзитета у
Београду PHAIDRA

• https://phaidrabg.bg.ac.rs/

• Успостављање репозиторијума остварено је у оквиру
Темпус пројекта "Нови библиотечки сервиси на
универзитетима Западног Балкана", који се реализовао
током 2010 ‐ 2012. годинe, a чији је носилац чланица
Универзитета у Београду – Универзитетска
библиотека "Светозар Марковић".

• За програмску основу овог репозиторијума изабран је
систем PHAIDRA Универзитета у Бечу,  наш ЕУ
партнер у Темпус пројекту



Дигитални репозиторијум Универзитета у
Београду PHAIDRA

• https://phaidrabg.bg.ac.rs/

Депоновање, трајно архивирање и коришћење докторских,
мастер, дипломских радова, као и публикованих и
непубликованих радова, уз потпуно поштовање ауторских права.

•Phaidra пружа могућност наставницима и сарадницима
Универзитета да своје научне радове, публикације и друга
документа сами унесу у систем где ће бити трајно архивирани.
• Правна регулатива у вези са лиценцирањем и заштитом
ауторских права уграђена је у систем. Кориснику су доступни
различити модели лиценцирања који се једноставно примењују.



Дигитални репозиторијум Универзитета у
Београду PHAIDRA

• Дисертације одбрањене у складу са новим
упутствима за обликовање докторске
дисертације
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php
уносе се од 2012. године у електронском
облику у дигитални репозиторијум "Е‐тезе
Универзитета у Београду".



Београду PHAIDRA



http://eteze.bg.ac.rs/





Дигитални репозиторијум Универзитета у
Београду PHAIDRA

info@phaidrabg.rs



Електронске књиге
• Електронске књиге се најчешће презентују у PDF формату и могуће их

је на рачунару читати помоћу апликације Acrobat Reader, а овај
формат препознаје и већина читача електронских Књига.

• Данас у свету постоје многобројни модели ових уређаја

• Многи програми и уређаји који се користе за приказивање садржаја
електронских књига омогућавају читаоцу функционалност на коју је
он навикао приликом читања књига штампаних на папиру: 
обележавање текста подвлачењем, дописивање коментара и
обележавање страница.

• Читачи електронских књига израђени са екранима на бази
технологије електронског мастила (Amazon Kindle) погодни су за ‘’дуго
читање’’



Електонске књиге

Према различитим истраживањима,  број продатих
књига у е‐форми данас премашује број продатих
традиционалних књига.  Оваквом развоју догађаја
свакако је допринео и развој технологије која
омогућава кориснику да у сваком тренутку са собом
може да понесе неколико хиљада наслова.



Електронске књиге
Електронске књиге се
читају и на таблет
рачунарима и мобилним
телефонима. Физичке
димензије ових уређаја
отварају нове просторе и
нове временске периоде
за читање. 



Електронске књиге
• Књиге за читање на Киндлу (Kindle)  купују се са
Амазона,  а предвиђено је да уређај може
сачувати и до 3000 књига у једном тренутку.

Омогућен је директан приступ Киндл продавници
где могу да се купе и преузму књиге, часописи и
новине. Амазон тврди да корисници могу да купе
и почну да читају за мање од 60  секунди,  што
представља најбрже време преузимања које
постоји код е‐читача.



KINDLE
• Резултат сарадње

између Киндла и
Амазон Прајма
(Amazon Prime) je 
могућност
позајмљивања књига
из библиотеке за
власнике Киндл
уређаја. На овај начин
корисницима је
омогућено да читају
по једну књигу
месечно.



E‐књиге доступне преко КоБСОН‐а

95 000 електронских књига доступно
из свих научних области у пуном тексту

Ebrary Spinger link
(око 84 000)              (око 9 000)                  

HeinOnline
Engineering Village 2



Ebrary‐агрегатор академских издања
Сервиси→ Електронске књиге→ Ebrary



Ebrary садржи око 84.000 књига из свих научних области; корисници
би требало да се региструју, односно да отворе своју полицу за

књиге “Bookshelf”; за претраживање је боља опција “advanced search”



Напредно претраживање (advanced search) омогућава
претраживање по одређеном критеријуму и комбиновање

критеријума (знак “+” за додавање поља)



Добијемо резултате и кликнемо на наслов
књиге коју желимо да погледaмо



Садржај, кликом
на неки наслов се
пребацујемо на
то поглавље

Info Tools је мени који садржи све
функционалности које систем пружа: 
директно претраживање интернета, 
речника, писање бележака и др.

Опција “download” је активна
само ако имамо своју полицу, 
омогућава преузимање целог
документа на 14 дана



Означимо део текста и кликнемо на Create Notes у менију Info Tools; на
тај начин можемо да обележавамо делове текста; оловком можемо да
означавамо у различитим бојама; систем ће запамтити наше активности

и сместити књигу на “полицу” (“bookshelf”)



Ако кликнемо на “bookshelf”, можемо да прегледамо књиге
које смо издвојили са свим напоменама и ознакама; 

можемо да прегледамо само обележена места



Сваки пут када интервенишемо у тексту, систем ће ту књигу
аутоматски пребацити на нашу “полицу”; ако желимо да запамтимо

књигу без интервенција, кликнемо на “add to my bookshelf”



Књига се налази на нашој “полици”



Важно је знати

• Коришћење књига у оваквом сервису
омогућава читање и пуну функционалност у
електронском окружењу.

• Штампање и копирање ограничено на 60 
страна уз могућност преузимања.

• Преузимање целог документа на десктоп
рачунара у трајању од 14 дана



Springer Link
Сервиси→ Електронске књиге→ Springer Link







Springer Link



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

KAVAJA@UNILIB.BG.AC.RS
KAVAJA@UNILIB.RS


