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Теме

 Коришћење онлајн каталога библиотека

 Докторске дисератиције у електронској форми

 Отворено образовање МООС&OCW

 Електронске књиге

 Кобсон, Е-књиге



Претраживање публикација и 
коришћење каталога

 ВБС – Виртуелна библиотека Србије

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

 Узајамна библиографско-каталошка база

 На једном месту подаци о фондовима 160 
библитека

 Сервис МОЈА БИБЛИОТЕКА

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


Да бисмо претраживали Виртуелну библиотеку Србије, кликнемо на 
линк Cobib.sr; ако желимо, можемо да претражујемо и фондове 
појединачних библиотека у систему 



Водичи кроз различите научне области
-претраживање информационих извора-



Водичи кроз различите научне области
-претраживање информационих извора-



Међубиблиотечка позајмица

medubsm@unilib.bg.ac.rs

Kragujevac, Niš, Novi Sad

mailto:medubsm@unilib.bg.ac.rs


Докторске дисертације 



Докторске дисертације у електронској форми

NDLTD

 http://www.ndltd.org - promocija i diseminacija teza

Open Access Theses and Dissertations

 https://oatd.org/

DEEP - DART-Europe E-theses Portal

 http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

EThOS

 EThOS - Opening access to UK theses

http://www.ndltd.org/
https://oatd.org/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ethos.bl.uk/Home.do


Докторске дисертације у електронској форми

 DEEP - DART-Europe E-theses Portal

 http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 портал који води до универзитетских репозиторијума 
где се депонују е-тезе. 

 више од 734.000 теза одбрањених на универзитетима 
у Европи (више од 611 универзитета из 28 европских 
земања).

Тезе доступне у режиму отвореног приступа

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

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php


DEEP - DART-Europe E-theses Portal



Е-тезе Универзитета у Београду
DEEP - DART-Europe E-theses Portal



Дигитални репозиторијуми



Дигитални репозиторијум

Организоване збирке различитих докумената (књига, 
чланака слика и др.) у дигиталном облику

Разменa знања и интензивирањe научне комуникације

Драгоцено, нарочито у неразвијенијим земљама 

већина се налази у отвореном приступу

Великом броју корисника доступне су најновије научне 
информације.



Дигитални репозиторијуми

 Дигиталне колекције научних радова, депоноване 
од стране аутора – самоархивирање. 

 Институционални, мултидисциплинарни   
(Дигитални репозиторијум Универзитета у 
Београду - PHAIDRA)

 Тематски



Тематски, дисциплинарни

За медицину: Pub Med Central 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

За математику и физику: ArXiv http://arxiv.org/
(од 1991)

За економију: RePec http://repec.org/

За пољопривреду и примењену економију: Agecon
http://ageconsearch.umn.edu

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://arxiv.org/
http://repec.org/
http://ageconsearch.umn.edu/


Тематски дигитални репозиторијуми за 
друштвене и хуманистичке науке

 Social Science Open Access Repository

http://www.ssoar.info/en/home.html (садржи радове из 
области друштвених и хуманистичких наука и омогућава 
регистрованим корисницима да поставе сами своје 
радове)

 Social Science Research Network
www.ssrn.com (истраживачка мрежа за друштвене 
науке, садржи неколико стотина хиљада чланака у 
пуном тексту)



Регистри репозиторијума

DOAR

 http://www.opendoar.org/

ROAR

 http://roar.eprints.org/

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/








Водичи кроз различите научне области
-претраживање информационих извора-



Дигитални репозиторијум универзитета у
Београду, Нишу и Крагујевцу PHAIDRA

 https://phaidrabg.bg.ac.rs/

 намењен  похрањивању радова наставника и 
сарадника Универзитета.  

 У Репозиторијуму се чувају дисертације којима је 
могуће приступити и преко система „Е-тезе“.

https://phaidrabg.bg.ac.rs/


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".

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php


Београду PHAIDRA



Дигитални репозиторијум Универзитета у
Београду PHAIDRA

info@phaidrabg.rs

mailto:info@phaidrabg.rs


Отворено образовање OCW&MOOC



Отворено образовање OCW&MOOC

 бесплатне образовне услуге 
 најугледнији универзитети у свету

-Високог академског квалитета-
 видео записи, ресурси и пропратни текстови и материјали  за 

учење слободно доступни на интернету као део 
универзитетских предавања 

 Бесплатни онлајн едукативни курсеви које организују 
признати професори и стручњаци из различитих 

области

 MOOC & ОСW(феномен присутан од 2012)



Бесплатни курсеви и Снимљена предавања 

Бесплатни

курсеви

Интеракција

Тестови и испити

Заокружена целина

Снимљена 

предавања

Видео записи

Пропратни 

текстови

Литература

Количина доступног материјала и временски 

приступ



MOOC – Massive Open Online Courses

Високог академског квалитета

Постоји целовита структура курса

Слободно доступни

https://www.coursera.org/
www.edx.org

 приступ различитим бесплатним онлајн курсевима са једног места

 учите од најбољих светских стручњака 

 учествујете у интерактивним вежбама

 сами бирате  ниво и темпо похађања  курса

 приступ материјалима за учење са Универзитета Питсбург, Универзитета Дјук, 
Универзитета Харвард...

 Након положеног испита могуће је добити сертификат!

https://www.coursera.org/
http://www.edx.org/


OCW-OpenCourseWare
Бесплатна онлајн предавања

 oyc.yale.edu

 khanacademy.org

 MIT OpenCourseWare
 ocw.mit.edu ...

 Слободно доступни свима: видео записи, ресурси и 
материјали  за учење примарно постављени као део 
универзитетских предавања 



МООC & OCW



Електронске књиге 



Електронске књиге

монографски документ у електронској 
форми

независно од величине и композиције…..

Презентација путем екрана, са 
квалитетима попут штампане књиге...

...



Електронске књиге

Број продатих књига у е-форми данас премашује број
продатих штампаних књига, у зависности од тржишта.

Продаја аудио књига се удвостручила 2013. године у САД у
односу на претходну 2012. годину

Развој технологије (алата) која омогућава кориснику да у
сваком тренутку са собом може да понесе неколико
хиљада наслова.

Социјалне иновације



Aудио књиге
http://www.audible.com

http://www.audible.com/


iBooks



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



Е-читање и уређаји који га подржавају

 Киндл (Kindle) је уређај намењен читању 
књига у електронском формату. 

Књиге за читање на Киндлу (Kindle) купују
се са Амазона.

Омогућен је директан приступ Киндл
продавници где могу да се купе и преузму
књиге, часописи и новине.

 Због екрана специјално дизајнираног 
помоћу технологије Е мастила, Киндл 
(Kindle) пружа осећај читања штампане 
књиге, без замарања очију.

 Е-мастило представља посебну врсту 
технологије чија је сврха опонашање правог 
словног отиска на папиру. Квалитет е-
мастила, често има пресудну улогу при 
куповини овог уређаја



E-књиге доступне преко КоБСОН-а

више од 150 000 електронских књига

из свих научних области  у пуном тексту

Ebsco (око 130 000)

Spinger link (око 9 000) 

Science Direct (oко 5000)

HeinOnline



Ebsco садржи око 130.000 књига из свих научних области; корисници 
би требало да се региструју, односно да отворе свој налог“Create a 
new Account”; за претраживање је боља опција “advanced search”



Потребно је отворити лични налог ради пуне 
функционалности прегледа садржаја



Напредно претраживање (advanced search) омогућава претраживање по 

одређеном критеријуму, комбиновање критеријума као и повезивање 

појмова за претрагу



Под личним налогом књиге можемо да сачувамо у фолдеру...





Приступ пуном тексту, преузимање књиге на десктоп 
рачунара ...

Опција 
“download” 

је активна 
само ако 
имамо свој 
налог, 
омогућава 
преузимање 
целог 
документа 
на 14 дана



...обележавање одређене странице, слање електронском поштом, 
штампање и чување станице у различитом формату, претрага садржаја по 
новој кључној речи, писање бележака...



...слање електронском поштом ограниченог броја 
страница...



...уз могућност избора стила цитирања...



Додавање бележака;
систем ће запамтити наше активности …



Ако кликнемо на “folder”, тј. личну библиотеку, можемо да 
прегледамо књиге које смо 
издвојили са свим напоменама и ознакама 



Важно је знати

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

 Штампање и копирање ограничено у зависности од 
укупног броја страна документа

 Преузимање целог документа на десктоп рачунара у 
трајању од 14 дана







Springer Link



Закључак



Закључак...

Сналажење у мору доступних научних информација 
може вам изгледати као несавладив задатак

Предности интернета, 

нови електронски библиотечки сервиси,

развој Покрета за отворени приступ и

активности Конзорцијума за обједињену набавку 
(КоБСОН) 

омогућавају  корисницима у Србији да брзо и лако дођу 
до информација потребних  за било коју врсту научног 

и стручног рада.



kavaja@unilib.rs


